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شرح الزبيدي عمى 

الدرة المضية في القراءات الثالث 
لإلمام العالمة محمد بن محمد بن الجزري / المؤلف 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

     وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم  

نا لو  ):    الحمد هلل الذي تولى حفظ كتابو المكنون فقال تعالى  إنا نحن نزلنا الذكر وا 
ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو تنزيل من : ) وقال في القرآن المجيد  (لحافظون 

صمى – فتمقاه العدول عن العدول واتصمت الروايات بالرسول محمد النبي األمي  (حكيم حميد 
. وعمى آلو وصحبو الكرام ومجد وكرم – اهلل عميو وسمم 

فمما تقادم العيد ,    ثم ال زالت األمة تنقمو عمى اختالف لغاتيا حتى انتشرت رواتيا ورواياتيا 
وتقاعدت عن تحصيل ىذا الفن وتباعدت فتبادرت , النبوي والزمان المصطفوي قصرت اليمم 

: " وما ىي إال نزر يسير من قولو صمى اهلل عميو وسمم , األئمة بعد ذلك إلى العشرة األحرف 
"  أنزل القرآن عمى سبعة أحرف 

,    ومعنى الحديث في اختالف األلفاظ عمى الصواب لقصة ىشام بن حكيم وعمر بن الخطاب 
قال اإلمام , وال يسع من عمميا من األمة إىماليا إذ ذاك تبميغا تاما ألعظم معجزات رسوليا 

, ال نعمم أحدا من المسممين منع القراءة بالثالث الزائدة عمى السبعة  ): أبو العباس بن تيمية 
ليس لو , ولكن من لم يكن عالما بيا أو لم تثبت عنده كمن يكون في بمد بالمغرب أو غيره 

.  انتيى  (أن يقرأ بما لم يعممو وال أن ينكر عمى من عمم بما لم يعممو 

السنة : عن البسممة فقال – رضي اهلل عنو – سأل مالك نافعا  ):     قال أبو القاسم اليذلي 
.  انتيى  (كل عمم يسأل عنو أىمو : الجير بيا فسمم إليو وقال 

   وال شك أن من تكمم في عمم وكان إماما فيو وكان ذلك العمم يتعمق بو عمم آخر وىو غير 
متقن لو داخمو الوىم والغمط فقال اإلمام عبد الوىاب السبكي قراءة العشرة متواترة معمومة من 

وليس تواتر شيء منيا مقصورا عمى من قرأ بالروايات بل ىي متواترة عند , الدين بالضرورة 
ولو كان مع ذلك عاميا , أشيد أن ال إلو إال اهلل وأشيد أن محمدا رسول اهلل : كل مسمم يقول 

.  انتيى . ال يحفظ حرفا من القرآن 
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لشيخنا محمد بن محمد " منجد المقرئين " ومن أراد تمام الكالم في ىذا فعميو بكتاب :    قمت 
.  بن محمد الجزري فقد ذكر بعض من قرأ بالعشرة في ستة عشر طبقة إلى عصره 

وقد " الدرة المضية في قراءة الثالثة " وأردت إيضاح منظومة ,    وقد استخرت اهلل تعالى 
قرأتيا عميو في مجالس بعد عصر يوم السبت الثالث والعشرين من جمادى اآلخرة سنة ثمان 
وعشرين وثمانمائة بمسجد األشاعر داخل مدينة زبيد وسمعيا بقراءتي جماعة كثيرون وقرأت 
أيضا بمضمنيا عميو في العام المذكور جعل اهلل ذلك خالصا لوجيو الكريم بمنو وكرمو ومجده 

. آمين وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم 

:        قال رحمو اهلل 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  (ومجده واسأل عونو وتوسال ... قل الحمد هلل الذي وحده عال  )
  (وسمم وآل والصحاب ومن تال ... وصل عمى خير األنام محمد  )
  (تتم بيا العشر القراءات وانقال ... وبعد فخذ نظمي حروف ثالثة  )
 (فأسال ربي أن يمن فتكمال ... كما ىو في تحبير تيسير سبعيا  )

كل أمر ذي بال ال يبدأ فيو بحمد اهلل فيو : "    حمد هلل تعالى لقولو صمى اهلل عميو وسمم 
وأردف الحمد بالصالة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم ألن اهلل تعالى قرن اسمو " أجذم 

ثم حث  (صموا عميو وسمما تسميما  )ولقولو تعالى  (ومن يطع اهلل ورسولو  )باسمو نحو 
. الطالب الذي قد قرأ لمسبعة عمى قراءة الثالثة ليحيط بقراءة العشرة 

والدرة , أي ال بد لك من منقول في الثالثة فيحصل لك سمطنة االستحضار  (وانقال  )وقولو 
وىو تأليف حسن أدخمو في متن التيسير ولم يترك من , منظومة تحبير التيسير لمشيخ أيضا 

 .التيسير لفظة سمعناه كمو عمى الشيخ في بمدنا زبيد سنة ثمان وعشرين وثمانمائة 

  (كذاك ابن جماز سميمان ذو العال ... أبو جعفر عنو ابن وردان ناقل  ) 
سحاق مع إدريس عن خمف تال ... ويعقوب قل عنو رويس وروحيم  )  (وا 

مسحت أم سممة عمى ,   أما أبو جعفر فيو يزيد بن القعقاع مولى أبي الحارث المخزومي 
, قدمو عبد اهلل بن عمر في الكعبة فصمى بالناس , وىو من أجل شيوخ نافع , رأسو صغيرا 

روى عنو عيسى بن وردان أبو الحارث الحّذ , توفي بالمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة 
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, المدني القارئ ولم أعثر عمى تاريخ وفاتو نقل بعض الشارحين أنو مات سنة ستين ومائة 
وروى عنو ابن جماز وىو سميمان بن مسمم بن جماز أبو الربيع الزىري موالىم المدني قديم 

.  الوفاة 

ىو يعقوب بن إسحاق البصري الحضرمي موالىم : الثاني , الخ  (ويعقوب  ):    قول المتن 
توفي في ذي الحجة سنة خمس , من بيت العمم والقراءة كان قديما بالقراءة نحويا متحريا 

وروى عنو أيضا أبو الحسن , وروى عنو محمد بن المتوكل المؤلؤي شير برويس , ومائتين 
. روح بن عبد المؤمن 

روى عنو إسحاق بن إبراىيم , خمف بن ىشام البزار البغدادي مولى لبني كاىل :    الثالث 
دريس بن عبد الكريم الحداد   . المروزي الوراق وا 

  (وثالثيم مع أصمو قد تأصال ... لثان أبو عمرو واالول نافع  ) 
ال فأىمال ... ورمزىم ثم الرواة كأصميم  )   (فإن خالفوا أذكر وا 
ن كممة أطمقت فالشيرة اعتمد  )  (كذلك تعريفا وتنكيرا أسجال ... وا 

   أي قراءة يعقوب كقراءة أبي عمرو فإن يعقوب قرأ عمى أبي المنذر وقرأ أبو المنذر عمى 
وقرأ خمف عمى , وقراءة أبي جعفر كقراءة نافع ألن نافعا قرأ عمى أبي جعفر , أبي عمرو 

فإذا خالف أحدىم ذكره في ىذه المنظومة , وخالفوىم في مواضع , سميم وقرأ سميم عمى حمزة 
وأما إذا وافق ابن وردان مثال قالون وابن جماز ورشا فإنو أيضا , وما وافقوىم فيو أىممو , 

ورمز لكل شيخ , لممشايخ فقط ال لرواتيم  (خالفوا  )فعممت أن الضمير في قولو , يذكره 
وربما يطمق , وقد اصطمح فييا اصطالحات اإلمام الشاطبي . وراوييو برمز أصمو وراوييو 

فالشيرة اعتمد  )وقد اعتذر عن ذلك بقولو . الكممة أو يعبر بعبارة غامضة كما ستراه مشروحا 
ذا ذكر التنكير استغنى بو عن ذكر التعريف  ( ذا ذكر التعريف استغنى بو عن ذكر , وا  وا 

.  التنكير 

خمف في اختياره لم يخرج عن القراءات السبعة بل وال خالف حمزة والكسائي وشعبة :   فائدة 
ولم يرو عن , وكذلك ورد عنو السكت بين السورتين  (دري  )و (وحرام عمى قرية  )إال في 

.  راوييو في ىذه المنظومة اختالف في البسممة 

:    قال الشيخ رحمو اهلل تعالى 
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 باب البسممة وأم القرآن

 (أسجال  (ف  )ز والصراط  (ف  )ز  (ح  )ومالك ... ئمة  (أ  )وبسمل بين السورتين  ) 

  أىمل الشيخ ذكر االستعاذة جريا عمى ما شرطو من أنو إذا وافق كل أصمو في مسألة 
خفاؤه فصل أباه وعاتنا  )وأما قولو في الحرز , أىمميا  فأمر ال التفات إليو ولم يرد عن  (وا 

وقد يزاد ألبي جعفر وخمف إن اهلل " : نيج الدماثة " قال الجعبري في شرح , أحد من الثالثة 
.  انتيى . ىو السميع العميم 

ن  (أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  )   والمشيور عند القراء قديمًا وحديثًا  إن جير فجيرًا وا 
. أسر فسراً فال يزاد عميو وال ينقص 

نما قال ذلك ألنو . إلى أبي جعفر أي قرأ بالبسممة كقالون " أئمة "   وأشار الشيخ بقولو  وا 
سكت عنو لم يعمم أىو موافق قالون أو ورشًا وىكذا يفعل عند اختالف الراويين في جميع 

وأما إذا كان االختالف بين خالد وخمف ووافق خمف في اختياره روايتو عن حمزة , القصيدة 
.  وىذه قاعدة حسنة فمتفيم واهلل اعمم , فال يتعرض لذلك كما ستراه عند باب الجزم 

.  باأللف وفيم ذلك من لفظو  (مالك  ) وقرأ خمف ويعقوب 

أي أطمق " فاسجال " وأشار إليو بقولو , حيث وقع منكرًا ومعرفًا بالصاد  (الصراط  ) وقرأ خمف 
 " . وكذلك تعريفًا وتنكيرًا اسجال " وقد عممت قاعدتو في قولو , ذلك في جميع القرآن 

  (لال  (ح  )تى والضم في الياء  (ف  )لدييم ... ب واكسر عمييم إلييم  (ط  )وبالسين  ) 
 (اب إال من يوليم فال  (ط  )تزل ... عن الياء إن تسكن سوى الفرد واضمم إن  )

. حيث وقع بالسين  (صراط والصراط  )  أي وقرأ رويس في 

لييم ولدييم  )  وقرأ خمف بكسر الياء من   . (عمييم وا 

عمييم وصياصييم  ) وقرأ يعقوب بضم الياء بعد الياء الساكنة مطمقًا إال في المفرد وذلك نحو 
واحترز بسكون ( عميو وفيو ) ومثال المفرد  (وفييم ومثمييم وعمييما وفييما وفيين وأيديين 

 . (فاقطعوا أيدييما  ): الياء عن قولو تعالى 
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ذا لم تأتيم  )و  (وقيم السيئات  )  وضم الياء رويس عن زالت الياء بالجزم أو البناء نحو  وا 
ووجو ضم ىذه الياء أنو , فكسر الياء فيو ( من يوليم ) وذلك اثنا عشر موضعًا إال  (بآية 

.  التباع الرواية وجمعًا بين المغتين  (من يوليم  )األصل في ىاء الضمير و واستثنى 

 (ز غيره أصمو تال  (ح  )اتبعا ... صل وقبل ساكن  (أ  )وصل ضم ميم الجمع  )

.   أي قرأ أبو جعفر بضم الميم كابن كثير 

من دونيم  ) (بيم األسباب  ) وقرأ يعقوب بكسر الميم إذا كان بعدىا ساكن وقبميا كسرة نحو 
( ) عمييم القتال ) وقرأ بضميا إذا كان بعدىا ساكن وقبميا ضمة نحو , كأبي عمرو  (امرأتين 

وقد عممت أنو يضم الياء بعد الياء الساكنة مطمقًا في مثل ىذا النوع  (يرييم اهلل أعماليم 
لى ذلك أشار بقولو  ن كان " وقبل ساكن اتبعا حز " وا  أي إن كان قبل الميم ضمة فضميا وا 
.  قبميا كسرة فاكسرىا 

ن وافق القارئ .   واعمم أنو قد يأتي بمفظ عام تكون فيو مصمحة اختصار ونحو ذلك  وا 
المذكور أصمو بوجو من الوجوه أو في حرف من الحروف كما رايتو ىنا في قراءة يعقوب 

. وموافقتو ألبي عمرو في النوع األول 

أي قرأ أبو جعفر بكسر الياء وضم الميم قبل الساكن " غيره أصمو تال : "   والمراد بقولو 
وال حاجة  (بيم األسباب  )و  (عمييم القتال  )كنافع وقرأ خمف كأصمو بضم الياء والميم نحو 

نما ىو زيادة بيان وختم بو البيت  .  لو إلى ذكر ىذا وا 

  اإلدغام الكبير
  (نذكرك إنك جعل خمف ذا وال ... ب نسبحك  (ط  )ط وأنساب  (ح  )وبالصاحب ادغم  )

 (كتاب بأيدييم وبالحق أوال ... بنحل قبل مع أنو النجم مع ذىب  )

نسبحك  )و  (فال أنساب بينيم  )وأدغم رويس ,  (والصاحب بالجنب  )  أي أدغم يعقوب باء 
الكتاب ) و ( الكتاب بأيدييم ) و ( ال قبل ليم بيا ) و ( إنك كنت * ونذكرك كثيرا ) و  (كثيرا 

الكتاب بالحق ) في سورة النساء ( الكتاب بالحق ) احترازا من " أوال " وقولو , بالبقرة  (بالحق 
ثمانية ( جعل لكم ) و ( لذىب بسمعيم ) , بالنجم في أربعة مواضع ( وأنو ىو  . ) (ليحكم 

.  مواضع في النحل بخمف عنو 
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 )وى أظيرن  (ح  )ب تمدونن  (ط  )... ال تفكروا  (ح  )د محض تأمنا تمارى  (أ  )و  ) 
(  ال  (ف 

 (ال  (ح  )ي  (ف  )وذروا وصبحا عنو بيت ... كذا التاء في صفا وزجرا وتموه  )

. بال إشارة  (تأمنا  )  أي وقرأ أبو جعفر بإدغام 

. بالنجم في الوصل  (تتمارى  )   وأدغم يعقوب تاء 

ذا ابتدأ أظير التاءين  (تتفكروا  )   وأدغم رويس  .   بسبأ في الوصل أيضا وا 

والصافات  )بالنمل  (أتمدونن  )وأظير خمف , بالنمل كحمزة  (أتمدونن  )   وأدغم يعقوب 
وال حاجة ( فالمغيرات صبحا ( ) والذاريات ذروا  ) (فالتاليات ذكرا * فالزاجرات زجرا * صفا 

لمشيخ إلى ذكر صبحًا ألن خمفًا إذا وافق نفسو في روايتو عن حمزة لم يذكره كما سيأتي في 
ال لورد . باب الجزم  .  والعذر لمشيخ أنو أقام وزن البيت  (فالممقيات ذكرا  )وا 

.  واهلل أعمم  (بيت طائفة  ) وأظير يعقوب وخمف 

  ىاء الكناية
(  مال ( ح ) ل والقصر  (آ  (ونؤتو وألقو ... وسكن يؤده مع نولو ونصمو  )

م  (ح  )ا وقصر  (ج  )... ه ويرضو  (ب  )ز وسكن  (ح  )د  (ج  )كيتقو وامدد  )
 (جال  (ب  )واالشباع 

وقصر ابن جماز ,   أي سكن أبو جعفر الخمسة ألفاظ المذكورة في البيت وقصرىا يعقوب 
نما ذكر ابن جماز لما تفرد من أنو إذا اختمف راويا , وسكنو ابن وردان  (ويتقو  )ويعقوب  وا 

.  وقصره يعقوب وأشبعو ابن وردان  (يرضو  )وسكن ابن جماز , األصل فال بد من بيان ذلك 

د وفي  (ج  )ن وأشبع  (ب  )... ف وأرجو  (ط  )سر وبالقصر  (ي  )تى  (أ  )ويأتو  ) 
  (انقال  (ف  )الكل 

 (صال  (ف  )وىا أىمو قبل امكثوا الكسر ... ن ترزقانو  (ب  )ل و  (ط  )وفي يده اقصر  )

 (أرجو  )وقصر ابن وردان . وىو بطو وقصره رويس  (يأتو  )   أي وأشبع أبو جعفر وروح 
موضعي  (بيده  )وقصر رويس , وأشبع خمف في اختياره جميع الباب . وأشبعو ابن جماز 
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 (أىمو امكثوا  )وكسر خمف ىا ,  (ترزقانو  )وقصر ابن وردان , البقرة وحرف المؤمنين ويس 
 .

ترزقانو  )التنبيو عمى حذف الالم إذا الحذف يؤنس بالحذف و وفي  (بيده  )  وجو القصر في 
. االستثقال بطول الكممة  (

  المد والقصر
 (صال  (أ  )ز وبعد اليمز والمين  (ح  )ال  (أ  )... ومدىم وسط وما انفصل اقصرن  )

وكذا خمف في المنفصل وقصره أبو جعفر ,    أي قرأ الثالثة بمد المتصل مّدًا متوسطًا 
. ويعقوب 

وقصر أيضًا ما بعد حرف المين نحو , ءازر ,   وقصر أبو جعفر ما بعد اليمز نحو ءامن 
. شيء وسوء 

المذىبان مشيوران : ىل المد لمثالثة واحد في المتصل أم خمف أطول ؟ قمت :   فإن قمت 
.  والذي اختاره شيخنا شمس الدين األول 

  اليمزتان من كممة
 (لال  (ح  )تى والقصر في الباب  (أ  )بمد ... مينا وسيمن  (ي  )لثانييما حقق  )

,  (ءأليتنا  )و  (ءامنتم  )و  (أئمة  )  أي حقق روح جميع باب اليمزتين من كممة حتى 
: وجيان أحدىما  (أئمة  )وقرأ أبو جعفر في الباب كمو بالتسييل واإلدخال وورد عنو في 

اإلبدال بال إدخال صرح بو : والثاني , التسييل مع اإلدخال وىو المفيوم من كالم الشيخ ىنا 
. وقرأ يعقوب بعدم اإلدخال في جميع الباب وسيمو رويس , في النشر وغيره 

نك ألنت  (ط  )ءآمنتم اخبر  )  ذ  (ا  )د واسأل مع اذىبتم  (ف  )ءأن كان ... ذا  (إ  )ب وا 
 (ال  (ح  )

 )وقرأ أبو جعفر باإلخبار في , في السور الثالث بيمزة عمى الخبر  (ءامنتم  )  أي قرأ رويس 
واختمف راوياه , وقرأ يعقوب باالستفيام كأبي عمرو غير أنو ال يدخل ,  (أءنك ألنت يوسف 

 )وأخبر خمف في . وخمف عمى أصمو بالتحقيق والقصر , فسيل رويس الثانية وحققيا روح 
. باألحقاف ( أذىبتم ) و ( أن كان ) وقرأ أبو جعفر ويعقوب باالستفيام في , بنون  (أن كان 
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فظير لك من ىذا أن أبا جعفر يسيل الثانية من , أي استفيم " اسأل "   ومعنى قولو 
ورويس يسيل الثانية في , ويدخل بينيما ألفًا   (أن كان  ),  (أذىبتم  )اليمزتين في 

 )وأخبر خمف في , وروح يحققيما معًا وال يدخل بينيما ألفًا , الموضعين وال يدخل بينيما ألفًا 
.  عمى أصمو ( أذىبتم ) وكذا قرأ في  (أن كان 

  (إذا وقعت مع أول الذبح فاسأال ... ذا سوى  (إ  )وأخبر في االولى إن تكرر  )
م فييما كال  (ح  )وفي النمل االستفيام ... ط سوى العنكب اعكسا  (ح  )وفي الثان أخبر  )

 )

أي قرأ أبو جعفر باإلخبار في األول من االستفيامين ,   أخذ الشيخ يتكمم في االستفيامين 
فاستفيم  (سحر مبين  ): وىو بعد قولو تعالى  (والصافات  )واألول من  (إذا وقعت  )سوى 

وخالف نافعًا في الثاني من االستفيامين فاستفيم إال ما تقدم من . في األول واخبر في الثاني 
.  والواقعة  (والصافات  )حكم 

.     وقرأ يعقوب بالخبر في الثاني من االستفيامين مطمقًا 
وقرأ في النمل .    واالستفيام في األول سوى العنكبوت فأخبر في األول واستفيم في الثاني 

.  باالستفيام فييما 

  اليمزتان من كممتين
 (عي وال  (ي  )وحققيما كاالختالف ... را  (ط  )ذ  (إ  )وحال اتفاق سيل الثان  )

  أي وقرأ أبو جعفر ورويس بتسييل اليمزة الثانية في جميع الباب وحققيا روح ىذا حال 
.  وأما حال االختالف فكل عمى أصمو إال روحًا فحقق اليمزتين , اتفاق 

  اليمز المفرد
  (ذن غير أنبئيم ونبئيم فال  (إ  )... ماه وأبدلن  (ح  )وساكنو حقق  )
  (د ونحو مؤجال  (ج  )وأبدل يؤيد ... ورؤين فأدغمو كرؤيا جميعو  )
  (ال  (أ  )نبوي يبطي شانئك خاسئا ... كذاك قري استيزي وناشية ريا  )
( ال  (أ  (فأطمق لو والخمف في موطئا ... كذا ممئت والخاطئة مائة فئة  )

 )وأبدل أبو جعفر كل ىمزة ساكنة مطمقًا سوى ,  كل ما أبدلو السوسي   أي وىمز يعقوب
( ورءيا ) وقرأ . فذكر في الطيبة خالفًا ( بتأويمو ) وأما . فيمزىما ( أنبئيم ) و  (نبئيم 

.  مكسور الراء ومضموميا معرفًا ومنكرًا باإلدغام 
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. وىمزه ابن وردان  (يؤيد  )  وأبدل ابن جماز 

 (قرئ  )وكذا أبدل اليمزة في  (مؤجال  )  وأبدل أبو جعفر كل ىمزة مفتوحة قبميا ضمة نحو 
 ),  (شانئك  )و  (ليبطئن  )و  (ناشئة  )و  (لنبوئنيم  )و  (رئاء الناس  )و  (استيزئ  )و 

) , ( موطئا ) و, وتثنيتيما ( فئة ) ,  ( مائة ) , ( الخاطئة ) , ( خاطئة  ) (ممئت حرسا
( .  موطئا ) حيث حل وورد عنو خمف في  (خاسئا 

  (ال  (أ  )يطوا متكا خاطين متكئي ... ويحذف مستيزون والباب مع تطو  ) 
  (ءا ادغم كييو والنسي وسيال ... دا وجزء  (ب  )كمستيزءي منشون خمف  )

سرائيل كائن ومد  )   (ال  (ح  )مع االءىا أنتم وحققيما ... د  (أ  )أريت وا 
 (يجمال  (ف  )ي أبدل لو والذئب أبدل ... جد باب النبوءة والنبي  (أ  )لئال  )

 ) (مستيزءون  ) أي قرأ أبو جعفر بحذف اليمزة إذا ضمت قبل واو وكسر ما قبميا نحو 
وكذلك حذف ( قل استيزءوا ) و ( ليواطئوا ) و ( متكئون ) و ( أنبئوني ) ,  (والصابئون 
 . (تطئوىم  ) (تطئوىا  ) (يطئون  )اليمزة في 

. في الواقعة وابن جماز بالحذف فيو  (المنشئون  )   واختمف عن ابن وردان في 

خاطئين  )و  (الخاطئين  )و  (المستيزءين  )و  (مستيزءين  )   وحذف أبو جعفر اليمزة في 
( . متكئا ) فقط وحذف ىمزة ( متكئين ) و  (

 . (النسيء  )و  (كييئة الطير  )  وأدغم 

 (إسرائيل  ) (أفرأيت  )و  (أرأيتم  ) (أرءيت  )وسيل نحو  . (جزءا  )و  (جزء  )   وشدد 
. كابن كثير لكنو سيل اليمزة  (كأين  )وقرأ .

وأشار في النشر إلى احتمال ألبي جعفر . كقالون غير أنو يقصر المنفصل  (ىاأنتم  )  وقرأ 
. أنيا لمتنبيو أو مبدلة وقوى كونيا لمتنبيو ولم يذكر االحتمالين في التحبير  (ىاأنتم  )في 

. بحذف الياء وسيل اليمزة كالبزي  (االءي  )  وقرأ 

.  كقالون  (االءي  )بإثبات األلف والتحقيق وحقق ىمزة  (ىاأنتم  )  وقرأ يعقوب 

.   وقرأ أبو جعفر باب النبي والنبوة واألنبياء كأبي عمرو 
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 . (الذئب  )  وأبدل خمف ىمز 

.     ووجو حذف اليمزة في جميع ما ذكر قصد التخفيف والفرار من ثقل اليمزة 

  النقل والسكت والوقف عمى اليمز
  (ه انقال  (ب  )م ملء  (أ  )وردءا وأبدل ... دا  (ب  )وال نقل إال اآلن مع يونس  )
 (وحقق ىمز الوقف والسكت أىمال ... شا  (ف  )يب وسل مع فسل  (ط  )من استيرق  )

قرأه , وكذا حرفي يونس  (قالوا اآلن جئت بالحق  )نحو  (اآلن  )   أي وال نقل لمثالثة إال 
نما قال , ابن وردان بالنقل  . ألن حرفي يونس استفيام وما عداىما إخباري " مع يونس " وا 
. بالنقل وأبدل التنوين ألفًا وصاًل ووقفًا  (ردءا يصدقني  )   وقرأ أبو جعفر 
.  أعني لفظ ملء وصاًل ووقفًا  (ملء األرض ذىبا  )  ونقل ابن وردان 

. في الرحمن  (من إستبرق  )  ونقل رويس 
. حيث جاء  (فسل , وسل  )  ونقل خمف 

.  وأىمل السكت خالفًا ألصمو , وحقق ىمز الوقف 

  اإلدغام الصغير
  (صال  (ف  )ز وعند الثاء لمتاء  (ح  )ال  (أ  )... وأظير إذ مع قد وتاء مؤنث  )
 (وال  (ح  )نبذت وكغفر لي يرد صاد ... تى ىل مع ترى ولبا بفا  (ف  )وىل بل  )

.   أي وأظير أبو جعفر ويعقوب ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث عند حروفيا 

 . (كذبت ثمود  )  وأظير خمف التاء عند الثاء نحو 

.   وأظير أيضًا خمف ىل وبل مطمقًا خالفًا ألصمو 

والراء  (نبذتيا  )وأظير باء الجزم عند الفاء و . بالممك والحاقة  (ىل ترى  )  وأظير يعقوب 
.  وصاد ذكر خالفًا ألبي عمرو  (يرد ثواب  )و  (نغفر لكم  )عند الالم نحو 

ب ذا  (أ  )وادغم مع عذت ... د لبثت عنيما  (ف  )م  (ح  )ال وأورثت  (ط  )أخذت  ) 
  (ال  (ح  )اعكسن 

ذوفي اركب  (أ  )ز يميث اظير  (ف  )... ط وسين ميم  (ح  )دا  (ف  )ويسين نون أدغم  )
 (ال  (أ  )شا  (ف  )
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. وبابو  (اتخذتم  )و  (أخذت  )   وأظير رويس 
 ),  (لبثت  )وأدغم أبو جعفر ,  (لبثتم  ),  (لبثت  )و  (أورثتموىا  )   وأظير يعقوب وخمف 

( . عذت ) وأظير يعقوب , ( عذت ) و  (لبثتم 
.  عند الواو  (نون  )و  (يس  )  وأدغم خمف ويعقوب 

. اليجائية عند الميم اليجائية  (طسم  )  وأدغم خمف النون من 
. عند الذال  (يميث  )   وأظير أبو جعفر 

.  عند الميم  (اركب  )  وأظير أبو جعفر أيضًا وخمف 
.    وأبو جعفر يسكت عمى حروف اليجاء كما سيأتي 

  النون الساكنة والتنوين
 (ال  (أ  )االخفا سوى ينغض يكن منخنق ... تل  (ا  )ز وبغين خا  (ف  )وغنة يا والواو  )

.    أي قرأ خمف بالغنة عند الواو والياء خالفًا لروايتو عن حمزة 

  وأخفى أبو جعفر النون والتنوين عند الغين والخاء المعجمتين و واستثنى ثالثة مواضع 
 .  (فسينغضون  )و  (المنخنقة  ),  (يكن غنيا )فأظيرىا وىي 

  الفتح واإلمالة
  (عين الثالثي ران شا جاء ميال ... وبالفتح قيار البوار ضعاف معو  )

  (ز سوى أعمى بسبحان أوال  (ح  )تمل ... د وال  (ف  )كاالبرار رؤيا الالم توراة  )
ذ عال ( إ ) من وافتح الباب ( ي ) ياسين ... ط وياء  (ح  (ل كافرين الكل والنمل  (ط  )و  )

) 

  أي قرأ خمف بفتح القيار والبوار وضعافًا بالنساء وفتح عين الثالثي وىو باب خاف وطاب 
, وكذا الرؤيا باأللف والالم . لكنو أمال جاء وشاء وران وباب األبرار المكر الراء إمالة محضة 

. والتوراة 
 . (إنيا كانت من قوم كافرين  )األول بسبحان وقولو بالنمل  (أعمى  )   ولم يمل يعقوب إال 

. في جميع القرآن  (الكافرين  )و  (كافرين  )   وأمال رويس 
 . (يس  )    وأمال روح ياء 

.     ولم يمل أبو جعفر شيئا من القرآن 



12 

 

  الراءات والالمات والوقف عمى المرسوم
  (ال  (ح  )م ولم  (ح  )ال  (أ  )وقف يا أبو باليا ... تميا  (ا  )كقالون راآت والمات  )

 (نحو عميينو إليو روى المال ... وسائرىا كالبز مع ىو وىي وعنو  )

.    أي قرأ أبو جعفر في الراءات والالمات مثل قالون 

. بالياء كابن كثير  (يا أبو  )  ووقف أبو جعفر ويعقوب في 

, وىو وىي كيف وقعا , وممو , وبمو , ولمو , وعمو ,   وأثبت يعقوب ىاء السكت في فيمو 
وضابطو ضمير جمع مؤنث  (لين  )و  (حممين  )و  (فامتحنوىن  ),  (عميين  )ونحو 

وكذلك زاد ىاء السكت بعد الياء . الغائب سواء اتصل باسم أو فعل أو حرف أو لم يتصل 
.  جميع ذلك في الوقف  (بيديو )و  (إلّيو  )و (عمّيو  )و  (مصرخّي  )المشددة في نحو 

  (بسمطانيو مالي وما ىي موصال ... ب وليا احذفن  (ط  )وذو ندبة مع ثم  ) 
 (فال  (ح  )حسابي تسن اقتد لدى الوصل ... ز كذا احذف كتابيو  (ف  )ماه وأثبت  (ح  ) )

 يا 0و  (يا حسرتى  )و  (يا أسفى  ):    أي وزاد رويس ىاء السكت وقفًا من قولو تعالى 
ليو أشار بقولو  (ويمتى  . بفتح الثاء زاد فيو ىاء السكت ( َثمَّ ) وكذا " . وذو ندبة : " وا 

 (ماىيو  )و (ماليو  )و  (سمطانيو  ):   وحذف يعقوب ىاء السكت وصاًل من قولو تعالى 
 )و  (حسابيو  )و  (كتابيو  )وحذفيا يعقوب وصاًل من , كحمزة وأثبتيا خمف كسائر القراء 

( .  اقتده ) و  (يتسنو 

  (ال  (ح  )وبالياء إن تحذف لساكنو ... دا  (ف  )وى وبما  (ط  )وأيا بأيا ما  ) 
 (مع ويكأنو ويكأن كذا تال ... كتغن النذر من يؤت واكسر والم مال  )

من  (ما  )ووقف خمف عمى ,  (أّيًا  )   أي ووقف رويس عمى األلف المبدلة من التنوين في 
 . (أياما  )

وذلك في أحد عشر حرفًا في ,   ووقف يعقوب بالياء عمى ما وقع بعده ساكن غير تنوين 
ليو اإلشارة بقولو , بالبقرة ألنو كسر التاء  (ومن يؤت الحكمة  ): سبعة عشر موضعًا  : " وا 

ننج  )و  (يقص الحق  )و  (واخشون اليوم  ), بالنساء  (وسوف يؤت اهلل  ), " واكسر 
, ( الواد األيمن ) بطو والنازعات و ( بالواد المقدس ) و ( واد النمل ) و, بيونس  (المؤمنين 

يناد  )و  (صال الجحيم  )و  (يردن الرحمن  )بالروم و  (بياد العمي  )و  (لياد الذين  )و 
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- وقد أجمميا الشيخ ( الجوار الكنس ) و ( الجوار المنشئات ( ) تغن النذر ) و  (المناد 
.  واهلل الموفق , و وقد بينتيا لك بيانًا شافيًا -  رضي اهلل تعالى عنو 

 . (مال  )  ووقف يعقوب عمى الم 
.  واهلل أعمم , بالرسم خالفًا ألصمو  (ويكأن  ) (ويكأنو  )   ووقف في 

  ياءات اإلضافة
خوتي  (أ  )كقالون  )   (مال  (ح  )صال واسكن الباب  (أ  )ورب افتح ... د لي دين سكن وا 

  (محياي من بعدي اسمو واحذفا وال ... سوى عند الم العرف إال الندا وغير  )
  (شا ولو وال  (ف  )ب  (ط  )وقل لعبادي ... سمو وقومي افتحا لو  (ي  )عبادي ال  )

 (مسني آتاني أىمكني مال ... لدى الم عرف نحو ربي عباد ال الندا  )

 )وفتح ,  (ولي دين  )وسكن ,   أي قرأ أبو جعفر في ياءات اإلضافة كقالون ال كورش 
. بفصمت ( ربي إن لي ) وفتح , بيوسف وفاقًا لورش  (إخوتي 

واستثنى ياء النداء أيضًا ,   وسكن جميع ياءات اإلضافة يعقوب إال عند الم التعريف ففتح 
 (يا عبادي الذين ءامنوا  )بالزمر و  (يا عبادي الذين أسرفوا عمى  ): فسكنو وىو قولو تعالى 

يا عباد ال  )وحذف روح ,  (من بعدي اسمو أحمد  )و  (محياي  )وفتح ايضًا , بالعنكبوت 
. بالفرقان وسكنو رويس ( قومي اتخذوا ) وفتح , في الحالين بالزخرف  (خوف 

: " وقد عمم أن رويسًا يفتحيا من قولو , في إبراىيم  (قل لعبادي  )  وفتح رويس وخمف 
نما ذكره ىنا ليعمم أن روحًا سكنيا " سوى عند الم العرف  .  وا 

. وأكمل البيت بالمثال , وفتح خمف الياء عند الم العرف إال النداء فسكنو 

  ياءات الزوائد
  (ز كروس اآلي والحبر موصال  (ح  )... وتثبت في الحالين ال يتقي بيوسف  )
  (تسئمن تؤتوني كذا احشون مع وال ... يوافق ما في الحرز في الداع واتقون  )

  (واتبعوني ثم كيدون وصال ... وأشركتمون الباد تخزون قد ىدان  )
  (يردن بحاليو وتتبعن أال ... دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا  )

ف ) تل واحذف مع تمدونني  (ا  (دعاء ... ما  (ط  )ن عبادي اتقوا  (ب  )تالقي التنادي  )
(  ال  (

 (بعون اهلل درا مفصال ... سر وصل وتمت األصول  (ي  )وآتان نمل  )



14 

 

 )وال إشكال في , بيوسف  (يتقي  )   أي أثبت يعقوب جميع الياءات الزوائد في الحالين إال 
( . فبشر عباد ( ) المناد ( ) يسر ) فإنو يسكن عينو وذلك نحو  (يرتع 

  وأثبت جميع رؤوس اآلي في الحالين وىي ست وثمانون ياءًا منيا تسع ياءات كورش وافقو 
, يحيين , تفندون , فأرسمون , تفضحون , فارىبون , تنظرون  ): ومثال الباقي , فييا 

. ونحو ذلك وىو ظاىر ,  (ودعاء إبراىيم , ولي دين , عذاب , عقاب , ليعبدون , تردين 
 )بالبقرة و (اتقن  )ثالث مواضع و (الداع  )  وقرأ أبو جعفر بإثبات الياء في الوصل في 

الباد ) بإبراىيم و( أشركتمون ) بالمائدة و( اخشون وال ) بيوسف و( تؤتون ) بيود و (تسئمن 
اتبعون ىذا ) بغافر و ( اتبعون أىدكم ) باألنعام و( قد ىدان ) بيود و( تخزون ) بالحج و  (

بآل عمران ( خافون ) و( دعان فميستجيبوا لي ) باألعراف و ( كيدون ) بالزخرف و  (صراط 
  .

بطو وأثبت الياء  (تتبعن أفعصيت  )بسورة يس و  (يردن الرحمن  )   وفتح أيضًا أبو جعفر 
.  وحذفيما ابن جماز في الحالين . فييما وقفًا 

, في الحالين  (يا عباد  )في الحالين وحذفيما روح أعني  (يا عباد فاتقون  )  واثبت رويس 
فأثبتيا يعقوب وقد اندرجت  (فبشر عباد  )وأما , فأثبتيا يعقوب في الحالين  (فاتقون  )وأما 

.  في قولو أول الباب وتثبت في الحالين لكنيا تحذف في الوصل لمساكنين فافيم ذلك 
تمدونن  )وصاًل وحذفيا خمف في الحالين وكذا حذف  (وتقبل دعاء  )  واثبت أبو جعفر أيضًا 

. بالنمل في الحالين  (
وأثبتيا رويس في الحالين , بالنمل بالحذف وصاًل واإلثبات وقفًا  (ءاتان  )   وقرأ روح في 

. مفتوحة وصاًل وساكنة وقفًا 
أي يوافقو في القيود ألنو لو لم : ؟ قمت " يوافق ما في الحرز " ما معنى قولو :    فإن قمت 

والذي في الحجر محذوف , اإلطالق في ىود والحجر " تخزون " يقل ذلك لفيمنا مثاًل في قولو 
.   وىنا انتيت األصول . في الحالين واهلل أعمم 

باب فرش الحروف 

  سورة البقرة
 )جى واشمما  (ح  )عمم  (ا  )ال يخدعون  (أ  )... حروف التيجي افصل بسكت كحا ألف  )

(  ال  (ط 
 (ال عال  (ح  )إذا كان لألخرى فسم ... بقيل وما معو ويرجع كيف جا  )
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. كاف . ميم . الم .   أي قرأ أبو جعفر بالسكت عمى حروف التيجي سكتة لطيفة نحو ألف 
.  ص . عين . يا . ىا 

. بغير ألف  (وما يخدعون  )   وقرأ  يعقوب وأبو جعفر 

 .  (قيل وغيض وجيء وحيل وسيق وسيئت وسيئ  )  وأشم رويس 

إذا كان من رجوع اآلخرة , غيبًا وخطابًا  (يرجعون  )و  (يرجع  )   وقرأ يعقوب في جميع 
أي فسم " فسم " والمراد بقولو , ولو قال أولو لشمميما وكسر الجيم , بفتح التاء أي أو الياء 

.  الفاعل 

مال  (ح  )د و  (أ  )يمل ىو ثم ىو اسكنا ... تل واعكس أول القص وىو ىي  (ا  )واالمر  ) 
  )

 (وال  (ح  )شا ال خوف بالفتح  (ف  )أزل ... ين اضمم مالئكة اسجدوا  (أ  )فحرك و  )

ليو يرجع األمر كمو  )  أي وقرأ أبو جعفر  , بفتح الياء وكسر الجيم عمى تسمية الفاعل  (وا 
 (وظنوا أنيم إلينا ال يرجعون  ): وىو قولو تعالى , وعكس ىذه الترجمة في أول القصص 

.  فضم الياء وفتح الجيم 

وتعرض الشيخ لذلك من أجل  (ثم ىو  )  وسكن أيضًا ىاء ىو وىي بعد الواو والفاء والالم و
. وضم جميع ذلك يعقوب  (يمل ىو  )وكذلك سكن , ورش 

. ووجو ذلك قصد االتباع , حيث حل  (لممالئكة اسجدوا  )  وضم أبو جعفر تاء 

. كنافع  (فأزليما  )  وقرأ خمف 

 . (ال خوف عمييم  )بفتح الفاء من غير تنوين حيث وقع نحو  (ال خوف  )  وقرأ يعقوب 

 (دا خف األماني مسجال  (ف  )أسارى ... م  (ح  )تل بارئ باب يأمر أتم  (ا  )وعدنا  ) 

ذ واعدنا  )   أي وقرأ أبو جعفر  بطو بغير  (وواعدناكم  )باألعراف  (وواعدنا موسى  )ىنا  (وا 
.  ألف 
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 (يشعركم  )و  (ينصركم  )و  (يأمرىم  )و  (يأمركم  )و  (بارئكم  )  وأشبع يعقوب الحركة في 
 .

    وقرأ أبو جعفر بتخفيف الياء من أماني وأمانييم وأمانيكم واألماني وأمنيتو وسكن الياء 
 .  (أمانييم  )المرفوعة والمخفوضة وكسر الياء من 

ن يأتوكم أسرى  )  وقرا خمف  . خالفًا لحمزة  (وا 

 (ف  )صل وبالغيب  (أ  )وى قبمو  (ح  )... شا يعممون قل  (ف  )ال يعبدوا خاطب  (أ  ) ) 
 (ال  (ح  )ق 

.  من تتمة البيت السابق " أال "  قولو   

واهلل بصير بما  )وقرأ يعقوب بالخطاب في قولو , بتاء الخطاب  (ال تعبدون  )   وقرأ خمف 
وأشار , وقرأه بالغيب يعقوب وخمف , ( تعممون اولئك ) وخاطب أبو جعفر في ,  (يعممون قل 
 " . قبمو أصل " إليو بقولو 

 (صال  (أ  )وى والضم والرفع  (ح  )وتسأل ... وقل حسنا معو تفادوا وننسيا  ) 

,   أي وقرأ يعقوب حسنا بالفتح في الحاء والسين و وتفادو وننسيا وال تسئل الثالثة كنافع 
. ورفع الالم  (تسئل  )وأبو جعفر بضم تاء 

 (ح  )ب وقبل ومن  (ط  )خطاب يقولوا ... ز  (ح  )د سكن أرنا وأرن  (أ  )وكسر اتخذ  ) 
  (ال 

 )ز وأن اكسر معا  (ح  )... تل خاطبا  (ا  )تى ويرى  (ف  )ذغب  (إ  )عي  (ي  )وقبل  )
 (لعال ( ا ) ائز  (ح 

 .  (اتخذوا من  )  أي وكسر أبو جعفر خاء 

.  حيث حل خالفًا لمدوري  (أرني  )و  (أرنا  )  وسكن يعقوب 

 . (أم تقولون  )  وخاطب رويس 

 . (عما تعممون ومن حيث  ) وخاطب يعقوب 
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ليو اإلشارة بقولو  (عما يعممون ولئن أتيت  )  وخاطب روح وأبو جعفر  وقرأ , " وقبل " وا 
.  بالغيب فيو خمف 

. وبالخطاب يعقوب  (ولو يرى  )  وقرأ أبو جعفر بالغيب في 

. بكسر اليمزة فييما  (أن القوة هلل جميعا وأن اهلل  )  وقرأ أبو جعفر ويعقوب 

 (لال  (ح  )د واالنعام  (أ  )وميتو وميتا ... ال الميتة اشددا  (ح  )وأول يطوع  )

.  األول كحمزة  (ومن يطوع  )  وقرا يعقوب 

أو من كان  )وشدد يعقوب , حيث وقع  (ميتا  )و  (ميتة  )و  (الميتة  )  وشدد أبو جعفر 
( ميتة فيم فيو ) فإن األنعام فييا , وفي كالم الشيخ رحمو اهلل تعالى إييام , باألنعام  (ميتا 
.  لكن العذر لو أنو عطف األنعام عمى األقرب  (أن يكون ميتة  )و 

 )تى وبقل  (ف  )ول الساكنين اضمم ... ز وأو  (ح  )ل وفي الميت  (ط  )وفي حجرات  ) 
 (ال  (ح 

. وشدد يعقوب من الميت حيث حل , بالحجرات  (ميتا فكرىتموه  )  أي وشدد رويس 

 (منيٍب ادخموىا بسالم  )و  (وقالت اخرج  ) (فمن اضطر  )  وضم خمف أول الساكنين نحو 
 .

.  خالفًا ألبي عمرو  (قل ادعوا  )  وكسر يعقوب الالم من 

 (وز وثقال  (ف  )ورفعك ليس البر ... منا  (آ  )بكسر وطاء اضطر فاكسره  ) 

.  من تتمة البيت السابق " بكسر "   قولو 

.  حيث حل  (فمن اضطر  )  وكسر أبو جعفر طاء 

 . (ليس البر  )  ورفع خمف 

:  تتمو قولو " وثقال "   وقولو 
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 (ما والعسر واليسر أثقال  (ح  )كموص ... ال اشدد لتكمموا  (أ  )ولكن وبعد انصب  ) 

.  في الموضعين  (البر  )ونصب  (ولكن  )  ثقل أبو جعفر 

 .  (من موص  )  وشدد يعقوب 

. كشعبة  (ولتكمموا  )   

ألنيم " اثقال " وعمم ضم ذلك من قولو , حيث حل  (اليسر والعسر  )  وضم أبو جعفر سين 
:  ورمز أبي جعفر في البيت اآلتي وىو . يعبرون عن الضم بالتثقيل 

 (ا  )وى  (ح  )وخطوات سحت شغل رحما ... ذ أكميا الرعب  (إ  )واالذن وسحقا االكل  ) 
 (لمال 

كيف وقع  (باألكل  )بالممك و  (فسحقا  )و. حيث حل  (األذن  )   وضم أيضًا أبو جعفر باب 
 .

 )و  (الرعب  )حيث حل كخمف وكذلك باب  (أكميا  )  واتفق أبو جعفر ويعقوب عمى ضم باب 
. بيس كخمف ( شغل فاكيون ) وكذلك , بالكيف ( رحما ) و ( السحت ) و  (خطوات 

ومعموم أن أبا  ( السحت 0  واعمم أن الشيخ رحمو اهلل تعالى جمع ىذه األلفاظ ومن جممتيا 
وىو بالنسبة إلى يعقوب ال حاجة إليو لكن لما كان أبو جعفر يضمو خالفًا , عمرو يضمو 
.  واألمر في ذلك سيل ألن المعنى صحيح , ألصمو أو رده 

 (لمال  (ا  )ا قربة سكن  (ي  )ما عذرا أو  (ح  )... ونذرا ونكرا رسمنا خشب سبمنا  ) 

 )و  (رسميم  )و  (رسمنا  )حيث حل و  (نكرا  )و, بالمرسالت  (أو نذرا  )  أي وضم يعقوب 
( . خشب مسندة ) و ( سبمنا ) و  (رسمكم 

من لدني  )لالحتراز من قولو تعالى " أو " وقيده بقولو , بالمرسالت  (عذرا أو  )  وضم روح 
. بالكيف  (عذرا 

.  خالفًا لورش  (قربة ليم  )   وسكن أبو جعفر 

 (نقال  (ا  )جدال وخفض في المالئكة ... بيوت اضمما وارفع رفث وفسوق مع  )
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.  الثالثة  (فال رفث وال فسوق وال جدال  )ورفع ونونَّ  (البيوت  )  أي وضم أبو جعفر باب 

 .  (في ظمل من الغمام والمالئكة  )  وخفض التاء من قولو تعالى 

 (ال  (ح  (دا وانصبوا  (ف  )عمم كثير البا  (ا  )... ليحكم جيل حيث جا ويقول فانصب  ) 

وكذا في آل عمران  (ليحكم بين الناس  )   أي وقرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف في 
. وموضعي النور 

. أي اجعل الفعل لما لم يسم فاعمو " جيل "   وقولو 

 . (يقول الرسول  ) ونصب الم 

.  بالباء كنافع  (إثم كثير  )  وقرأ خمف 

: وتمامو في قولو  (قل العفو  )  ونصب يعقوب 

  (تى واقرأ تضار كذا وال  (ف  )وفتح ... ب  (أ  )ال  (ح  )قل العفو واضمم أن يخافا  ) 
 (ال  (ف  )ط  (ح  )ذا وارفع وصية  (إ  )فحرك ... يضار بخف مع سكون وقدره  )

 . (قل العفو  )  قد مرَّ الكالم عمى قولو 

.  وفتحو خمف  (أن يخافا  )  وضم يعقوب وأبو جعفر 

بإسكان الراء مخففًا وأشبع المد  (وال يضار كاتب  ) (ال تضار والدة  )  وقرأ أبو جعفر 
. لمساكنين 

. معًا بفتح الدال  (قدره  )  وعنو 

. كأبي جعفر وعممت قراءتو من الوفاق  (وصية  )   ورفع يعقوب وخمف 

ي  )م ويبصط بصطة الخمق  (ح  )ذا  (إ  )... ز وشدده كيف جا  (ح  )يضاعفو انصب  ) 
 (عتال  (

. معًا  (يضاعفو  )   أي وقرأ يعقوب بنصب 
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.  أبو جعفر ويعقوب  (يضاعف  )وباب  (مضاعفة  )  وشدد 

.  بالصاد  (في الخمق بصطة  )و  (واهلل يقبض ويبصط  )  وقرأ روح 

( ط ) ز واكسر فصرىن ( ف ) وأعمم ... ز ( ح ) فتح اذ غرفو يضم دفاع  (ا  (عسيت  ) 
 (ال  (أ  )ب 

. معًا  (عسيتم  )   وفتح أبو جعفر 

 . (غرفة بيده  )   وضم يعقوب 

.  كنافع  (دفع  )   وقرأ 

.  بالقطع وضم الالم  (قال أعمم  )  وقرأ خمف 

.  كخمف  (فصرىن  )  وكسر أبو جعفر ورويس 
 (ق فأذنوا وال  (ف  )د واكسره  (أ  )كيحسب ... د وميسرة افتحا  (أ  )ز اسكن  (ح  )نعما  )

وفيم الكسر المشبع من العطف عمى , معًا كسرًا مشبعًا  (نعما  )      أي واكسر ليعقوب 
.  وسكن العين أبو جعفر , " واكسر فصرىن " قولو 

.  كيف جاء  (يحسب  )وكذا باب  (ميسرة  )  وفتح سين 

.  كنافع واهلل أعمم  (فأذنوا  )وقرأ . بكسر السين  (يحسب  )  وقرأ خمف باب 

 (لعال  (ا  )ما  (ح  )مى يغفر يعذب  (ح  )رىان ... صاحة  (ف  )وبالفتح أن تذكر بنصب 

. بفتح اليمزة ونصب الراء  (أن تضل إحداىما فتذكر إحداىما  )  أي قرأ خمف 

.  كصاحبو  (رىان  )   وقرأ يعقوب 

ليو اإلشارة بقولو  (ويعذب  ) (يغفر  )  ورفع أبو جعفر ويعقوب  : وا 

 (ال  (ح  )يوسف يسمكو يعممو ... برفع يفرق ياء يرفع من يشاء  ) 
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ويعممو  ) (ونسمكو عذابا  ), بيوسف  (نرفع درجات من نشاء  ) (ال نفرق  )  أي قرأ يعقوب 
.  بالياء في الجميع  (الكتاب 

  سورة آل عمران
 (ال  (ف  )م وأن افتحا  (ح  )مع وضعت ... ز يقتموا تقية  (ف  )ز و  (ح  )يرون خطابا  )

 . (يرونيم مثمييم  )  أي قرأ يعقوب بخطاب 

. خالفًا لحمزة  (ويقتمون الذين  )  وقصر خمف 

.  بفتح التاء وكسر القاف وبالياء مفتوحة مشددة  (منيم تقاة  )  وقرأ يعقوب 

.  وضم التاء  (بما وضعت  )  وسكن عين 

 .  (أن اهلل يبشرك بيحيى  )  وفتح خمف ىمزة 

 )وى افتح لما  (ط  )ز نوفي اليا  (ح  )... تل طائرا  (ا  )د قل الطائر  (ف  )يبشر كال  ) 
 (ال  (ف 

.  وعمم التشديد من لفظو , حيث حل  (يبشر  )  وشدد خمف 

في  (فيكون طيرا  )وقرأ يعقوب , ىنا وفي العقود بالمد  (كييئة الطير  )   وقرأ أبو جعفر 
.  الموضعين بالمد كأبي جعفر 

. بالياء  (فيوفييم أجورىم  )  وقرأ رويس 

 .  (لما ءاتيتكم  )  وفتح خمف الم 

 (ال  (أ  )وحج اكسرن واقرأ يضركم ... م  (ح  )ويأمركم فانصب وقل يرجعون  ) 

 . (وال يأمركم  )  أي ونصب يعقوب راء 

ليو يرجعون  )   وعنو  . بالغيب وىو عمى قاعدتو بفتح الياء وكسر الجيم  (وا 

 . (حج البيت  )  وكسر أبو جعفر 
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. وعممت ىذه الترجمة من المفظ , مشددًا  (يضركم  )  وضم الضاد والراء من 

 (ضال  (ف  )مى والغيب يحسب  (ح  )ل جيل ... ال يغل  (أ  )وقاتل مت اضمم جميعا  ) 

.  بالمد كخمف و وعمم ذلك من المفظ  (قاتل معو  )  قرأ أبو جعفر 

.  حيث حل  (متنا  )و  (متم  )و  (مت  )  وضم ميم 

لى ذلك أشار بقولو , وفتح الغين  (يغل  )  وضم يعقوب ياء  وتجييل الفعل ىو , " جيل " وا 
وقد سبق الشيخ إلى ىذه , وقد تكررت ىذه العبارة في ىذه القصيدة , بناؤه لما لم يسم فاعمو 

. العبارة الجعبري في نظمو 

.  بالغيب  (وال يحسبن الذين يبخمون  ) (وال يحسبن الذين كفروا  )  وقرأ خمف 

 (ال  (ح  )كذي فرح واشدد يميز معا ... بكفر وبخل اآلخر اعكس بفتح با  ) 

المصاحب لمكفر والبخل وقد مر ذلك  (يحسبن  )أي إنما قرأ خمف بغيب " بكفر وبخل "   قولو 
 .

فيو حذف ىمزة " اآلخر "وقولو , بالخطاب والفتح كنافع  (فال تحسبنيم بمفازة  )  وقرأ يعقوب 
. الوصل لالستغناء عنيا بفتحة الالم المنقولة وىو األجود 

 . (ال تحسبن الذين يفرحون  )أي خاطب يعقوب " كذي فرح "   وقولو 

.  ىنا وفي األنفال  (يميز  )  وشدد 

 (حفال  (أ  )لدى األنبيا فالضم والكسر ... ويحزن فافتح ضم كال سوى الذي  ) 

وانفرد بضم الياء وكسر , بفتح الياء وضم الزاي خالفًا ألصمو  (يحزن  )  قرأ أبو جعفر باب 
.  باألنبياء  (ال يحزنيم الفزع  ): الزاي في قولو تعالى 

  (ال  (ط  )نا خففوا  (ح  )يكتموا خاطب ... ز يبيينن  (ف  )سنكتب مع ما بعد كالبصر  ) 
( ال  (أ  (وشدد لكن لمذ معا ... يغرنك يحطم نذىب أو نرينك يستخفن  )
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ويقول بالنون المفتوحة وضم التاء عمى  (سنكتب ما قالوا وقتميم األنبياء  )  أي وقرأ خمف 
تسمية الفاعل في سنكتب ونصب قتميم و نقول  بالنون المفتوحة كقراءة البصري خالفًا لحمزة 

. يعني  قتميم ونقول  " ما بعده " وقولو . 

 . (لتبيننو لمناس وال تكتمونو  ) وخاطب يعقوب في 

ال يستخفنك  )و  (ال يحطمنكم سميمان  )وكذلك , وسكنيا  (ال يغرنك  )  وخفف رويس نون 
نيج " وعبارة الشيخ ىنا أوفى من عبارة , بالزخرف ( نرينك ) و ( نذىبن بك ) بالروم و  (

. لمجعبري " الدماثة 

.  والمذ لغة في الذين واهلل أعمم , ىنا وفي الزمر  (لكن الذين  ) وشدد أبو جعفر نون 

  سورة النساء
 (فواحدة معو قياما وجيال ... ق  (ف  )واالرحام فانصب أم كال كحفص  )

 . (واألرحام إن اهلل  )  أي نصب خمف ميم 

, بالزخرف بضم اليمزة  (في أم الكتاب  ), بالقصص  (في أميا  )ىنا و  (فألمو  )  وقرأ 
بالنحل والنور والزمر والنجم كحفص خالفًا  (أمياتكم  )وضم اليمزة أيضًا وفتح الميم في 

.  لحمزة 

 . (فواحدة أو ما ممكت  )  وقرأ أبو جعفر برفع 

.  كصاحبيو خالفًا لنافع  (قياما  )  ومد

:  وتمامو في قولو , قد مر شرحو " وجيال "  وقولو 

 (ب وال  (ط  )فأنث وأشمم باب أصدق ... ذ يكن  (ا  )أحل ونصب اهلل والمالت  ) 

. بضم اليمزة وكسر الحاء  (وأحل لكم  )  أي وجيل أبو جعفر 

 . (بما حفظ اهلل  ):   ونصب الياء في قولو تعالى 

.  قيد " التي "  وقولو 
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 . (كأن لم تكن  )  وأنث رويس 

 .  (أصدق  )  وأشم باب 

ال  (ب  )انصب وأخرى مؤمنا فتحو ... ز حصرت فنون  (ح  )و  (يا  )د  (أ  )وال يظمموا  ) 
) 

.  بالغيب  (وال تظممون فتيال  )  وقرأ أبو جعفر وروح 

.  بنصب التاء منونة ويقف بالياء  (حصرت صدورىم  )  وقرأ يعقوب 

.  وىو األخير  (لست مؤمنا تبتغون  ):   وفتح ابن وردان الميم الثانية في قولو تعالى 

 )ب جيل كطول وكاف  (ط  )خموا سم ... ط ويد  (ح  )ز نون يؤتيو  (ف  )وغير انصبا  ) 
(  ال  (أ 

 (دا تعدوا اتل سكن مثقال  (ف  )وتمووا ... م  (ح  )وفاطر مع نزل وتمويو سم  )

 .  (غير أولي الضرر  )  أي وقرأ خمف بنصب راء 

.  بالنون  (نؤتيو أجرا  )  وقرأ يعقوب 

وقرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح , ىنا بفتح الياء وضم الخاء  (يدخمون الجنة  )  وقرأ رويس 
وسيأتي حكم الثاني في سورتو و وأما , أعني األول من الطول , الخاء ىنا وفي مريم والطول 

نما يمتزم , روح فمم يخالف أصمو  عمم ذلك من السكوت عنو عمى ما مر في غير موضع وا 
في فاطر  (يدخمون  )وقرأ يعقوب . ذكر الراويين والحالة ىذه إذا اختمف أيضًا راويا األصل 

.  كصاحبيو بفتح الياء وضم الخاء 

وقد نزل  ) (وأنزل من قبل  ) (نزل عمى رسولو  ):   وكذلك سمى الفاعل في قولو تعالى 
ل ) بفتح النون والزاي من  (عميكم  ( . أنزل ) واليمزة والزاي من ( نزَّ

. بسكون الالم وضم الواو كنافع  (تمووا  )  وقرأ خمف 

فقد , وال التفات إلى من أنكر ىذه القراءة , وشدد الدال  (تعدوا  )  وسكن أبو جعفر عين 
مكان المفظ بو , أجمع القراء والمحققون من النحاة عمى صحة ذلك  . وا 
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فيحتمل أن يكون نقل حركة , حذف اليمزة من أال رمز أبي جعفر " وكاف أال "   وقول الشيخ 
قراءة : وقد ورد عن العرب النقل إلى المتحرك ومن ذلك , اليمزة إلى الفاء وحذف اليمزة 

بفتح الفاء وحذف اليمزة و ويحتمل أن يكون حذف  (يوسف أعرض عن ىذا  )األعمش 
.  اليمزة اعتباطًا لمتخفيف ليتزن البيت واهلل أعمم 

  سورة المائدة
 (عمال ( أ ) ال الخفض ( ح ) وأرجمكم فانصب ... وف إن صد فافتحا  (ا  (وشنآن سكن  )

. معًا  (شنئان  )  أي وسكن أبو جعفر نون 

 . (أن صدوكم  )  وفتح يعقوب 

 .  (أرجمكم  )وخفض أبو جعفر ,  (أرجمكم  )  ونصب الم 

 (صال  (ف  )وطاغوت وليحكم كشعبة ... د وقاسية عبد  (ا  )من اجل اكسر انقل  ) 

. بكسر اليمزة ونقل حركتيا إلى النون قبميا  (من أجل  ) أي قرأ أبو جعفر 

.  بالمد  (قموبيم قاسية  ) وقرأ خمف 

. بفتح الباء ونصب التاء  (عبد الطاغوت  ) وقرأ 

  .وافق القراء في ىذه الثالثة وخالف حمزة , بإسكان الالم والميم  (وليحكم أىل  ) 

 (وال  (ح  )نون ومثل ارفع رساالت ... عمم وبالنصب مع جزاء  (ا  )ورفع الجروح  ) 

. ونصبو يعقوب  (الجروح قصاص  )  ورفع أبو جعفر حاء 

 . (مثل  )ورفع  (جزاء  )أي نّون يعقوب " نّون "   وقولو 

وعمم كسر التاء من قولو في , وعمم ذلك من المفظ , وكسر التاء  (بمغت رسالتو  ) وجمع 
" .  فالشيرة اعتمد " الخطبة 

 (لمال  (ا  )د ويوم ارفع  (ف  )جيوب شيوخا ... مع األولين اضمم غيوب عيون مع  ) 
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من الذين استحق عمييم األوليان  ): مع األولين  في قولو تعالى  (رسالتو  ) أي جمع يعقوب 
 . )

 )و, بالنور  (جيوبين  )و ,  (عيون  )وباب  (الغيوب  )أي ضم لخمف " واضمم "   وقولو 
.  بالطول  (شيوخا 

 .  (ىذا يوم  )  ورفع أبو جعفر ميم 

  سورة األنعام
  (سبأ لم يكن وانصب نكذب والوال ... ويصرف فسمي يحشر اليا يقول مع  )

(  ال ( ح  (دا يعقموا وتحت  خاطب كياسين القصص يوسف  (ف  )وى ارفع يكن أنث  (ح  ) 
صال ( أ ) ذ ويكذب ( ا ( ز ( ح ) مع اقتربت . ب واالنبيا ( ط ) ال  (أ  (فتحنا وتحت اشدد  )

 )

. بفتح الياء وكسر الراء بتسمية الفاعل  (من يصرف  ) أي قرأ يعقوب 

 .  (لم تكن فتنتيم  )وذّكر , ىنا وفي سبا بالياء  (ويوم يحشرىم جميعا ثم يقول  )  

.  ورفعيما خمف  (نكذب ونكون  )  ونصب 

 .  (لم تكن  )  وأنث 

. ىنا وفي األعراف ويس والقصص ويوسف  (ال تعقمون  ) وخاطب يعقوب 

 )باقتربت و  (فتحنا أبواب  )ىنا وفي األعراف و  (فتحنا عمييم  ) وشدد أبو جعفر ورويس 
.  ووافقيما روح في األنبياء واقتربت , باألنبياء  (فتحت 

 . وعمم التشديد لو من المفظ ,  (ال يكذبونك  )  وشدد أبو جعفر 

 (توفتو واستيوتو ينجي فثقال ... ائز  (ف  )ز فتح إنو مع فإنو و  (ح  )و  ) 

 . (فأنو غفور رحيم  )و  (أنو من عمل منكم  ) أي وقرأ يعقوب بفتح 

.  بالتأنيث  (استيوتو  )و  (توفتو  )  وقرأ خمف 
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 : وىو الثاني عمى ما سيأتي في قولو  (قل اهلل ينجيكم منيا  )  وشدد أبو جعفر 

 (صال  (ح  )رى والرفع آزر  (ي  )صاد ... ز وتحت  (ح  )بثان أتى والخف في الكل  ) 

قل اهلل  )و  (قل من ينجيكم  ): وذلك قولو تعالى ,   وخفف يعقوب جميع باب اإلنجاء 
) وفي الحجر ( ننج المؤمنين ) و ( ننجي رسمنا ) و ( فاليوم ننجيك ) وفي يونس  (ينجيكم 

إنا ) وفييا ) لننجينو ) وفي العنكبوت ( ننجي الذين ) وفي مريم  (إنا لمنجوىم أجمعين 
.  إال أن رويسًا ثقل في الزمر ( تنجيكم ) وفي الصف ( ينجي اهلل ) وفي الزمر  (منجوك 

 .  (ءازر  )  ورفع يعقوب الراء من 

 (ال حال  (ح  )درست واضمم عدوا ... ىنا درجات النون يجعل وبعد خاطبا  ) 

. في ىذه السورة  (درجات من  )  أي ونو يعقوب 

 . (تجعمونو قراطيس تبدونيا وتخفون  ) وخاطب 

. بحذف األلف وفتح السين وسكون التاء  (درست  )  وقرأ 

.  وعممت ىذه الترجمة من المفظ , ودالو وشدد الواو  (فيسبوا اهلل عدوا  )  وضم عين 

 (بر سم حرم فصال  (ح  )د و  (ف  )... ب مستقر افتح واكسر انيا ويؤمنوا  (ط  )و  ) 

 . (فمستقر  )  قرأ رويس بفتح القاف من 

 . (أنيا إذا جاءت  )  وكسر خمف اليمزة من 

وكان ينبغي , ووافق حمزة في الجاثية في الخطاب , ىنا  (ال يؤمنون  ) وقرأ بالغيب في 
لمشيخ أن يقول ىنا ألن من قاعدتو أنو إذا أطمق المفظ المتعدد في الشاطبية حمل ذلك عمى 

لعمو إنما يطمق إذا اتفق عمى المفظ المتعدد : فإن قمت , جممة ما تعدد وليذا قال ىنا درجات 
:  قارئ أو قراء و وأما إذا حصل اختالف نحو قولو 

"  وخاطب فييا يؤمنون كما فشا    وصحبة كفؤ في الشريعة وصال   " 
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فإنيما في سورة البقرة وعمم يعقوب " سكن ارنا وأرن حز " يرد عمى ذلك قولو ,  فال يطمق 
ولم يتفق عمى ذلك جماعة بل الذي سكن في البقرة والنساء وغيرىا ابن كثير والسوسي ودخل 

 .  (في تعميم فصمت غيرىم 

 .بفتح الفاء والصاد والحاء والراء واهلل أعمم  (وقد فصل لكم ما حرم عميكم  )  وقرأ يعقوب 

 (نجال  (ا  )يكون كن أنث وميتة ... د  (ي  )ز كممت والياء يحشرىم  (ح  )و  ) 

.  باإلفراد  (وتمت كممت ربك  )  أي وقرأ يعقوب 

.  بالياء روح  (يحشرىم  )  وقرأ 

ن يكن ميتة 0 وقرأ أبو جعفر  .  بالتأنيث ( أن يكون ميتة ) و  ( وا 

   .(ميتة  )  وقد تقدم أنو يشدد باب 

 (ال  (ف  )فظ وقل فرقوا  (ح  )وخف وأن ... ز  (ف  )برفع معا عنو وذكر يكون  ) 

. وقد تقدم الكالم عميو  (ميتة  )أي حرفي " يرفع معًا عنو "  قولو 

 . (أن يكون ميتة  ) وذّكر خمف 

.  كابن عامر  (وأن ىذا صراطي  )  وخفف يعقوب 

 . ىنا وفي الروم  (فرقوا  ) وشدد خمف 

 (ال  (ط  )كذا الضعف وانصب قبمو نونا ... ال  (ح  )وعشر فنون وارفع امثاليا  ) 

. بتنوين الراء ورفع الالم  (عشر أمثاليا  )  قرأ يعقوب 

.  بسبأ بنصب جزاء منونًا ورفع الفاء من الضعف  (جزاء الضعف  ) وقرأ رويس 

  سورة األعراف واألنفال
 (ال  (ح  )تى تفتح اشدد مع أبمغكم  (أ  )... مى نصب خالصو  (ح  )ىنا تخرجوا سمى  )

. بفتح التاء وضم الراء  (منيا تخرجون  )  قرأ يعقوب 
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 . (خالصة  ) وضم أبو جعفر 

.  حيث حل  (أبمغكم  )و  (تفتح ليم  )  وشدد يعقوب 

 (جال  (ب  )وال يخرج اضمم واكسر الخمف ... يغشي لو أن لعنة اتل كحمزة  ) 

. ىنا وفي الرعد  (يغشى الميل النيار  )  وشدد يعقوب 

.  بتشديد أن ونصب لعنة كقراءة حمزة  (أن لعنة اهلل  )  وقرأ أبو جعفر 

ولم يذكر في , بضم الياء وكسر الراء بخالف عنو  (ال يخرج إال نكدا  )  وقرأ ابن وردان 
. الطيبة ىذه القراءة ألنيا انفرادة 

 (يقتموا مع يتبع اشدد وقل عال ... ال افتحن  (أ  )وخفض إلو غيره نكدا  ) 

. حيث حل كالكسائي  (إلو غيره  )  وخفض أبو جعفر 

 . (نكدا  )  وفتح الكاف من 

وعبارة الشيخ ال تعطيو ,  (يتبعيم الغاوون  )ىنا و  (يتبعوكم  )و  (يقتمون أبناءكم  )  وشدد 
 .

.  بالتخفيف كأبي عمرو  (حقيق عمى أن ال  )  وقرأ 

 (ح  )ز حمييم تغفر خطيئات  (ح  )و ... د  (ف  )حل واضمم حمي  (ي  )لو ورسالت  ) 
 (مال 

. أي ألبي جعفر " لو "   قولو 

 . (رساالتي  ) ووحد روح 

وقرأه يعقوب بفتح الحاء وسكون الالم وتخفيف , وقرأ كورش  (حمييم  ) وضم خمف حاء 
. الياء 
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جمع صحة ورفع  (خطيئاتكم  )وجمع , بالتاء مضمومًا وفتح الفاء كورش  (نغفر  )  وقرأ 
 .التاء 

 (ا  (د ضم طا يبطش  (ف  )اكسر كحا ... م ويمحد واضمم  (ح  )كورش يقولوا خاطبن  ) 
 (سجال 

.  قد مر شرحو " كورش "    قولو 

 . (أو تقولوا  )و  (أن تقولوا  ) وخاطب يعقوب 

.  وقرأ في النحل كأصمو , بضم الياء وكسر الحاء ىنا وفي فصمت  (يمحدون  )  وقرأ خمف 

.  بضم الطاء  (نبطش البطشة  )و  (يبطش بالذي  )و  (يبطشون  ) وقرأ أبو جعفر 

  .واأللف رمز أبي جعفر , أي أطمق ذلك المفظ " اسجال "   وقولو 

  (موىن واقرأ يغشي انصب الوال ... عمم ومرد في افتحن  (ا  )وقصر أنا مع كسر  ) 
 )د وخاطب  (أ  )ز ويحسب  (ح  )تى  (ف  )... ال يعمموا خاطب طرى حي أظيرن  (ح  ) )

( اعتال  (ف 

. حيث حل قبل اليمزة المكسورة بالقصر خالفًا لقالون في أحد وجييو  (أنا  )وقرأ أبو جعفر   

 . (مردفين  )  وفتح يعقوب دال 

.  كخمف  (موىن كيد  )  وخفف 

 .  (النعاس  )وفتح الغين وشدد الشين مكسورة ونصب  (يغشيكم  )  وضم ياء 

 .  (بما يعممون بصير  ) وخاطب رويس في 

.  كأبي جعفر  (حي  )  وأظير خمف ويعقوب الياء من 

وسيأتي حرف النور في سورتو وفي , وخمف بالخطاب  (وال يحسبن  ) وقرأ أبو جعفر بغيب 
 )وتشديد  (موىن  )وعمم تخفيف , الموضعين ُخمف إلدريس ذكر ذلك الشيخ في الطيبة 

.  من لفظو  (يغشيكم 
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 (ال  (أ  )اىمز بال نون أسارى معا ... ب وضعفا فحرك امدد  (ط  )وفي ترىبوا اشدد  )

. ويمزم من التشديد فتح الراء  (ترىبون  )  وشدد رويس الياء من 

.  بفتح العين ومد الفاء واليمز وعدم التنوين  (ضعفا  )  وأبو جعفر 

وعممت ,  (أن يكون لو أسرى  ): وكذا انفرد بقولو تعالى , كأبي عمرو  (من األسرى  ) وقرأ 
 . ىذه الترجمة من المفظ 

 (ميدا محصال  (ح  )تى واقرا  األسرى  (ف  )... ذ والية ذي افتحن  (إ  )يكون فأنث  ) 

 . (يكون  )وأّنث أبو جعفر   

. ىنا  (من واليتيم  ) وفتح خمف 

.  كنافع  (من األسرى  ) وقرأ يعقوب 

  سورة التوبة ويونس وىود عمييما الصالة والسالم
 (ال  (أ  )ز وعين عشر  (ح  )عزير فنون ... ن  (ب  )وقل عمرة معيا سقاة الخالف  )

بضم السين وحذف  (أجعمتم سقاية الحاج وعمارة المسجد  )  وقرأ ابن وردان بخالف عنو 
وىذه القراءة لم يذكرىا الشيخ في الطيبة ألنيا مما انفرد . الياء وفتح العين وحذف األلف 

وفي الدرة , ولو لم تصح لما ذكرىا الشيخ , وال شك أنيا صحيحة , الشطوي عن ابن وردان 
. زيادات عمى الطيبة انفرد بيا عن بعض الرواة عمى ما سيأتي في بيانو 

 . (عزير  )   ونون يعقوب 

: تمامو في قولو " وعين عشر أال "   وقولو 

 (بضم وخف اسكن مع الفتح مدخال ... ط  (ح  )فسكن جميعا وامدد اثنا يضل  ) 

بإسكان العين وبمد اثنا مدًا  (تسعة عشر  )و  (أحد عشر  )و  (اثنا عشر  )  وقرأ أبو جعفر 
. وعبارة الطيبة تحتمل الوجيين . حذف األلف " نيج الدماثة " وذكر في , مشبعًا 

. بضم الياء  (يضل  ) وقرأ يعقوب 
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. بفتح الميم وسكون الدال  (أو مدخال  )  وقرأ 

 (ال  (ف  )ز والرفع في رحمة  (ح  )الكل ... وكممة فانصب ثانيا ضم ميم يممز  ) 

. وىو الثاني  (وكممة اهلل  )   قرأ يعقوب بنصب 

 . (ال تممزوا  )و  (يممزون  )و  (يممزك  )  وضم ميم 

 . خالفًا لحمزة  (ورحمة لمذين  )  ورفع خمف 

 (ز وأسس والوال  (ح  )واالنصار فارفع ... وفي المعذرون الخف والسوء فافتحا  ) 

.  وخفف الذال  (المعذرون  )  وسكن يعقوب عين 

. ىنا وفي الفتح  (دائرة السوء  ) وفتح سين 

 . (األنصار والذين  )  ورفع الراء من 

: تمامو في قولو " أسس الوال "  وقولو 

ز إال أن الخف قل  (ف  )وبالضم ... مى  (ح  )ذ  (إ  )تل افتح تقطع  (ا  )فسم انصب  ) 
 (إلى 

معًا بتسمية الفاعل بفتح اليمزة والسين ونصب بنيانو  (من أسس بنيانو  )  أي قرأ أبو جعفر 
 .

. وضميا خمف  (تقطع  ) وفتح يعقوب وأبو جعفر تاء 

. بإلى الجارة بدل إال  (إال أن تقطع  ) وقرا يعقوب 

نجال  (ا  )شا افتح إنو يبدؤ  (ف  )أنث ... د يزيغ  (ف  )ز وبالغيب  (ح  )يرون خطابا  ) 
) 

.  وقرأ خمف بالغيب ,  (أوال يرون  ) وخاطب يعقوب 

 . (يزيغ قموب  )  وأنث 
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: في  (إنو يبدؤا الخمق  ) وفتح أبو جعفر 

 )سكن  (ا  )ذ قطعا  (إ  )وينشركم ... د  (ي  )م يمكروا  (ح  )الشام  (ك  )وقل لقضى  ) 
 (ال حال  (ح 

.  كابن عامر بفتح القاف والضاد ونصب أجميم  (لقضي إلييم اجميم  )  أي قرأ يعقوب 

 . (ما تمكرون  )  وقرأ روح يغيب 

. بفتح الياء ونون ساكنة وضم الشين المعجمة  (ينشركم  ) وقرأ أبو جعفر 

 . (قطعا )  وأسكن يعقوب 

 (ط  )ال يجمعوا  (ط  )وفميفرحوا خاطب ... وى  (ح  )ذ كسرىا  (إ  )ييدي سكون الياء  ) 
 (ال 

وكسر الياء , وىو عمى أصمو في تشديد الدال  (أمن ال ييدي  )  وسكن أبو جعفر ىاء 
.  يعقوب 

 . (فميفرحوا  )  وخاطب رويس في 

: تمامو في قولو " يجمعوا طال "   وقولو 

وى اسئال  (ط  )كأكبر ووصل فاجمعوا افتح ... ق مع شركاؤكم  (ح  )ذ أصغر ارفع  (إ  ) ) 
) 

 . (خير مما يجمعون  )  وخاطب رويس وأبو جعفر في 

 . (أكبر  )و  (أصغر  )  ورفع يعقوب الراء من 

 . (شركاءكم ثم ال يكن  )  ورفع أيضًا 

.  وفتح الميم  (فأجمعوا أمركم  )  ووصل رويس ىمزة 

: لمدلول أم عمى ما سيأتي  (ءالسحر  )أي استفيم في " اسئال "   وقولو 
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 (ح  )إني لكم إبدال بادىء ... اق  (ف  )تل  (ا  )ال وافتح  (ح  )م أخبر  (أ  )أالسحر  ) 
 (مال 

ويجري البدل والتسييل عمى القاعدة , كأبي عمرو  (بو السحر  )  أي استفيم أبو جعفر في 
. واخبر فيو يعقوب , المعروفة 

. كيعقوب  (إني لكم  ) وفتح أبو جعفر وخمف 

.  ياء خالفًا ألصمو  (بادي  )  وأبدل يعقوب ىمزة 

انقال  (ف  )ما سمم  (ح  )دا واترك  (ف  )ثمود ... بر كالكسائي ونونوا  (ح  )عمل غير  ) 
  )

 (تل مثقال  (ا  )امرأتك إن كال ... افظ  (ح  )ز ونصب  (ف  )سالم ويعقوب ارفعن  )

. كالكسائي بكسر الميم وفتح الالم ونصب غير  (إنو عمل غير صالح  )  أي قرأ يعقوب 

. ىنا والفرقان والعنكبوت و وترك التنوين يعقوب  (ثمودا  ) ونون خمف 

.  وفي الذاريات خالفًا ألصمو , ىنا   (قال سالم  ) وقرأ خمف 

 . (ومن وراء إسحاق يعقوب   ):  ورفع الباء من قولو تعالى 

.  خالفًا ألصمو  (امرأتك  ) ونصب يعقوب التاء من 

نَّ كال لما  ): من قولو تعالى  (إن  )  وثقل أبو جعفر    . (وا 

  (ال  (أ  )ق زلفا  (ف  )د وخف الكل  (ج  )... تى وبيا وزخرف  (أ  )ولما مع الطارق  ) 
 (فال  (ح  )وما يعمموا خاطب مع النمل ... نا  (ج  )بضم وخفف واكسرن بقية  )

وعمم التثقيل من العطف , بالطارق  (لما عمييا  )ىنا و  (لما ليوفينيم  )  وثقل أبو جعفر 
.  والمفظ 

. بالزخرف   (لما متاع  )بيس و  (لما جميع  ) وشدد ابن جماز 

.   وخفف الكل خمف 
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. أبو جعفر  (وزلفا من  ) وضم الم 

سكان القاف وتخفيف الياء  (أولو بقية  ) وقرأ ابن جماز  . بكسر الباء وا 

. في آخر ىذه السورة وآخر النمل   (عما تعممون  ) وخاطب يعقوب في 

  والرعد- عميو الصالة والسالم - سورة يوسف 
  (وحاشا بحذف وافتح السجن أوال ... د ويرتع وبعد يا  (أ  )ويا أبت افتح  )

ال  (ح  )ويسقى مع الكفار صد اضمما ... امد  (ح  )تل الخف نجي  (ا  )مى كذبوا  (ح  ) )
) 

. حيث حل أبو جعفر  (ياأبت  )  أي وفتح 

. بالياء  (يرتع ويمعب  ) وقرا يعقوب 

. خالفًا ألبي عمرو  (حاش  )  وحذف األلف 

. وىو األول  (السجن  ) وفتح سين 

.  كخمف  (أنيم قد كذبوا  ) وخفف أبو جعفر ذال 

ويمزم من حذف النون , بحذف النون األولى وتشديد الجيم وفتح الياء  (فنجي  ) وقرأ يعقوب 
.  وعبارة الشاطبي فييا تسامح , األولى ضم النون الثانية 

.  بالتذكير  (يسقى بماء  )  وقرا يعقوب 

. من الطول  (وصد عن  )ىنا  (وصدوا عن  )  وضم صاد 

.  بالجمع  (سيعمم الكفار  ) و

  ومن سورة إبراىيم عميو السالم إلى سورة الكيف
 (ن أنا صببنا واخفض افتحو موصال ... ب رفع اهلل ابتداء كذا اكسرن  (ط  )و  )

وخفض , حال االبتداء  (اهلل الذي  ):   أي قرأ رويس برفع الجاللة الكريمة من قولو تعالى 
. في سورة عبس في االبتداء وفتح في الوصل  (أنا صببنا  )وكذا كسر ىمزة , حال الوصل 
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.  أي في الوصل " موصاًل "  وقولو 

 (ح  )ز مصرخي افتح عمي كذا  (ف  )و ... د  (ي  )ز غيرىا  (ح  )يضل اضمما لقمان  ) 
 (ال 

في  (ليضل عن  )ىنا و  (ليضموا عن  )وضم روح , في لقمان  (ليضل  )  أي ضم يعقوب 
, وزاد في النشر عن رويس فتح لقمان و وضم الباقي , ىذا نقل التحبير . الحج والزمر 

ي طريقة أبي , وليذا عول عمييا في الدرة وأصميا , والطريقة األولى أرجح , عكس ما تقدم 
.  الطيب واهلل أعمم 

.  عمم من لفظو  (بمصرخي  )  وفتح خمف ياء 

بكسر الالم وضم الياء مشددة منونة عمم ذلك  (ىذا صراط عمي مستقيم  )    وقرا يعقوب في 
 .من لفظو 

 (جتال  (ي  )با ينزل وما بعد  (أ  )فافتح ... ز وتيشرون  (ف  )ويقنط كسر النون  ) 

. خمف  (يقنط  )  وكسر باب 

 .  (تبشرون  ) وفتح أبو جعفر نون 

بالتاء ثالث الحروف مفتوحة وفتح النون والزاي المشددة ورفع  (ينزل المالئكة  )   وقرأ روح 
 : المالئكة و وعممت ىذه الترجمة من قولو 

لعال  (ا  )فظ مفرطون اشدد  (ح  )يدعون ... تل  (ا  )كما القدر شق افتح تشاقون نونو  ) 
 )

. ىنا كما في سورة القدر  (تنزل المالئكة  )أي قرأ روح " كما القدر "   قولو 

 .  (بشق األنفس  )  وقرأ أبو جعفر بفتح شين 

.  وخفف الشيخ القاف لضرورة الشعر ,  (تشاقون  ) وفتح نون 

.  بالغيب  (والذين يدعون  ) وقرا يعقوب 
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 . وىو عمى أصمو في كسر الراء  (مفرطون  )  وشدد أبو جعفر راء 

 (ال  (ح  )ب كذاك يروا  (ط  )فخاطب ... ذا ويجحدون  (إ  )م وأنث  (ح  )ونسقيكم افتح  ) 

وىو عمى أصمو في , يعقوب ىنا وفي المؤمنون و وأنثيما أبو جعفر  (نسقيكم  )  وفتح نون 
.  الفتح 

 . (أفبنعمة اهلل يجحدون  )  وخاطب رويس 

 .خالفًا ألبي عمرو  (ألم يروا إلى الطير  )  وخاطب يعقوب 

  (نجال  (ا  )خرج  (ي  )ال  (ح  )ويتخذوا خاطب ... ذ  (إ  )وينزل عنو اشدد ليجزي نون  ) 
 (أ  )ز مد آمرنا يمقاه  (ح  )و ... ط  (ح  )ال افتح وضم  (أ  )وى اليا وضم افتح  (ح  ) )

 (وصال 

 (واهلل اعمم بما ينزل  )أي قرأ يعقوب , لمدلول الحاء وىو يعقوب " عنو "   الضمير في 
. بالتشديد 

لمترتيب عمى  (ولنجزينيم  )وال يرد عميو . بالنون كعاصم  (ولنجزين الذين  )  وقرأ أبو جعفر 
.  وليذا أشار الشيخ إلى اعتمادىا في أول نظمو , أن الشيرة كافية في ذلك 

 . (أال تتخذوا  ) وخاطب يعقوب 

إال أن أبا جعفر قرأ  (ونخرج لو  ):  واتفق يعقوب وأبو جعفر عمى الياء في قولو تعالى 
. ويعقوب بفتحيا وضم الراء , بضميا وفتح الراء 

 . (أمرنا مترفييا  ) وقرأ يعقوب بتمكين ىمزة 

  .وفتح الالم وشدد القاف  (يمقاه  ) وضم أبو جعفر ياء 

 (مال  (ح  )ونخسف نعيد اليا ونرسل ... تى  (أ  )قا وقل خطأ  (ح  )وأف افتحن  ) 

. حيث حل  (أف  )  وفتح يعقوب فا 

. بفتح الخاء والطاء  (خطئا كبيرا  )  وقرأ أبو جعفر 
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 . بالياء  (فيرسل  ) (أن يعيدكم  ) (أو يرسل  ) (أن يخسف  )  وقرأ يعقوب 

 (أ  )ن والريح بالجمع  (ب  )الخمف ... ما وشددد  (ط  )تل  (ا  )م أنث  (ي  )ونغرق  ) 
 (صال 

وورد عن ابن وردان , وقرأه أبو جعفر ورويس بالتانيث , بالياء  (فيغرقكم  )  وقرأ روح 
ولم يذكر الشيخ التشديد , وجيان في الراء التخفيف والتشديد و ويمزم من التشديد فتح الغين 

.  في الطيبة و وىو مما انفرد بو بعض الرواة عنو 

 . بالجمع  (قاصفا من الريح  )  وقرأ أبو جعفر 

 (مال  (ح  )خالفك مع تفجر لنا الخف ... دمعا  (أ  )كصاد سبأ واألنبيا ناء  ) 

ولسميمان الريح  ), في ص  (فسخرنا لو الريح  )ىنا كما جمع  (الريح  ) أي جمع أبو جعفر 
. في األنبياء وسبأ  (

. فقدم األلف وأخر اليمزة ىنا وفي فصمت  (ونئا بجانبيو  ) ومد أبو جعفر 

. بالمد كخمف  (ال يمبثون خالفك  ) وقرأ يعقوب 

.  أي قرأه بفتح التاء وسكون الفاء وضم الميم كعاصم  (تفجر لنا  ) وخفف 

  سورة الكيف
ذ  (إ  )اثمر  (ي  )تل  (ا  )وى فتحا  (ط  )بضمي ... ز واكسر بورق كثمره  (ح  )وتزور  )

 (ال  (ح  )

. بسكون الزاي وحذف األلف وتشديد الراء كابن عامر  (تزاور عن كيفيم  )  أي قرأ يعقوب 

 . (بورقكم  )  وكسر رويس راء 

.  وفتحيما أبو جعفر وروح  (وأحيط بثمره  )  وضم الثاء والميم من 

 .  (وكان لو ثمر  )  وفتح يعقوب وأبو جعفر الثاء والميم من 

 (لال  (ح  )كحفص الحق بالخفض ... ب نسير الجبال  (ط  )ال  (أ  )ومدك لكنا  ) 
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واتفق القراء العشرة عمى إثبات , كابن عامر  (لكنا ىو اهلل ربي  )  ومد أبو جعفر ورويس 
. األلف وقفًا 

. بالنون وكسر الياء ونصب الجبال كقراءة حفص  (ويوم نسير الجبال  ) وقرأ يعقوب 

 .  (الوالية هلل الحق  ):  وخفض القاف من قولو تعالى 

 (كمال  (ف  )د يا يقول  (أ  )متي قبال ... وكنت افتح اشيدنا وحامية وضم  ) 

 . (وما كنت  )  وفتح أبو جعفر التاء من 

.  بمفظ الجمع  (ما أشيدتيم خمق  )  وقرأ 

. بالمد والياء  (عين حمئة  )  وقرأ 

. كحمزة  (العذاب قبال  )  وضم القاف والباء من 

 . بالياء خالفًا ألصمو  (ويوم يقول  )  وقرأ خمف 

 (وال  (ح  )جزاء كحفص ضم سدين ... ط  (ح  )موا كل يبدل خف  (س  )زكية ي  ) 

. بحذف األلف وتشديد الياء كابن عامر  (زكية  )  قرأ روح 

. بسورة ن  (أن يبدلنا خيرا  )بالتحريم و  (أن يبدلو  )و  (أن يبدليما  )  وخفف يعقوب 

وقد اعتذر . وال خالف في تشديده , بالطول  (أن يبدل دينكم  )يشعر بدخول " كلَّ "   وقولو 
ن كممة أطمقت فالشيرة اعتمد " الشيخ عن نحو ىذا اإلطالق بقولو  عمى أنو سيذكر حرف " وا 

. النور في سورتو وما قصد ىنا إال ما صرح بو الشاطبي 

.  مع التنوين كقراءة حفص  (جزاء الحسنى  )  وفتح ىمزة 

  . (السدين  ) وضم سين 

 (وعنو فما اسطاعوا يخفف فاقبال ... اخر  (ف  )كسدا ىنا آتون بالمد  ) 

.  وقرأ كأصمو في يس , في ىذه السورة  (سدا  )كما ضم سين  (السدين  )  أي ضم يعقوب 
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. بقطع اليمزة مفتوحة خالفًا لحمزة  (قال ءاتوني  )  وقرأ خمف 

.  بالتخفيف  (فما اسطاعوا  ) وقرأ 

  ومن سورة مريم عمييا السالم إلى سورة الفرقان
 (ال  (أ  )د واليمز في ألىب  (ف  )خمقتك ... ز واضمم عتيا وبابو  (ح  )يرث رفع  )

 . (يرثني ويرث  )  ورفع يعقوب ثاء 

. فضم  (جثيا  )و  (صميا  )و  (بكيا  )معًا و (عتيا  )  وخالف خمف في 

.  باإلفراد  (وقد خمقتك  ) وقرأ 

 . كأحد وجيي قالون  (ألىب لك  )  وىمز أبو جعفر 

ال حال  (ح  )عل تساقط فذكر  (ي  )... ز ومن تحتيا اكسر اخفضا  (ف  )ونسيا بكسر  ) 
 )

. خالفًا لحمزة  (نسيا منسيا  )  وكسر خمف نون 

" .  تحتيا " وخفض " من " بكسر  (فناداىا من تحتيا  )  وقرأ روح 

  .بالتذكير  (تساقط عميك  )  وقرأ يعقوب 

ب يذكر  (ط  )حل نورث شد  (ي  )... ز وأن فاكسر  (ح  )تى قول انصبا  (ف  )وشدد  ) 
 (عتال  (ا  )

 . (تساقط عميك  )  وشدد خمف سين 

.  كعاصم  (قول الحق  )  ونصب يعقوب 

ن اهلل ربي  )  وكسر روح ىمزة   . (وا 

. ففتح الواو  (نورث من عبادنا  ):   وشدد رويس الراء من قولو تعالى 

 . (أوال يذكر اإلنسان  )  وشدد أبو جعفر الذال من 
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 (ط وال  (ح  )د وبالكسر  (أ  )إني أنا افتح ... ز ولدا ال نوح فافتح يكاد أنث  (ف  )و  ) 

أن  )و  (أن دعوا لمرحمن ولدا  )و  (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا  ) (ماال وولدا  ) وقرأ خمف 
وقرأ في نوح كحمزة فضم , بفتح الواو والالم ( إن كان لمرحمن ولد ) وفي الزخرف  (يتخذ ولدا 

. الواو وسكن الالم 

. ىنا وفي الشورى  (تكاد السموات  )   وأنث أبو جعفر 

.  كأبي عمرو وكسرىا يعقوب  (إني أنا  )   وفتح ىمزة 

 (ط  )م و  (ح  )كنخمفو أسنى اضمم سوى ... د سكن لتصنع واجز من  (ف  )أنا اخترت  ) 
  (وال 

 (جتمى  (ي  )ز أنث تخيل  (ح  )وىذان ... فيسحت ضم اكسر وبالقطع أجمعوا  )

. بالتخفيف والتاء خالفًا ألصمو  (وأنا اخترتك  )  قرأ خمف 

سكان العين  (ولتصنع عمى  )  وقرأ أبو جعفر  .  بجزم الالم وا 

 .  (ال نخمفو  )  وعنو أيضًا جزم الفاء في 

 . (مكانا سوى  )  وضم يعقوب سين 

. بضم الياء وكسر الحاء  (فيسحتكم  )  وقرأ رويس 

. وكسر الميم  (فأجمعوا  )  وقطع يعقوب ىمزة 

. بألف  (ىذان  )  وعنو أيضًا 

.  روح  (يخيل  ) وأنث 

ثري اكسر اسكنن  (ف  )و  )  ما  (ط  )كذا اضمم حممنا واكسر اشدد ... ز ال تخاف ارفع وا 
 (وال 

. ورفعو كأبي عمرو  (ال تخاف دركا  )  أي وقرأ خمف بمد 



42 

 

سكان الثاء  (عمى أثري  )  وقرأ رويس  . بكسر اليمزة وا 

. كنافع بالتشديد والضم وكسر الميم  (حممنا  )  وقرأ 

 (ل مجيال  (ح  )دا ننفخ بيا  (ب  )وضم ... عممو وافتحوا  (ا  )لنحرق سكن خفف  ) 

بإسكان الحاء وتخفيف الراء لكن ابن وردان فتح النون وضم الراء  (لنحرقنو  )  قرأ أبو جعفر 
. و وابن جماز ضم النون وكسر الراء 

  .بياء مضمومة وفتح الفاء  (يوم ينفخ في الصور  )  وقرأ يعقوب 

نك ال ... ويقضى بنون سم وانصب كوحيو  )   (نجال  (ا  )ليعقوبيم وافتح وا 

 . (وحيو  )بنون مفتوحة وكسر الضاد ونصب الياء وكذا  (يقضى إليك  )  قرأ يعقوب 

 .  (وأنك ال تظمئوا  )وفتح أبو جعفر 

  (د وجيال  (أ  )ب نون يحصن أنثن  (ط  )و ... دا  (ب  )ال يأتيم  (ح  )وزىرة فتح اليا  ) 
 (رفع العال  (ا  )نثن جيمن نطوي السماء ... شا وأن  (ف  )ز حرام  (ح  )مع الياء نقدر  )

 . (زىرة الحياة الدنيا  )  وفتح يعقوب الياء من 

 .  (تأتيم بينة  )  وذكَّر ابن وردان 

.  وأنثو أبو جعفر , بالنون كشعبة  (لتحصنكم  )  وقرأ رويس 

.  بالياء مضمومة وفتح الدال  (أن لن نقدر  ) وقرأ يعقوب 

. بالفتح والمد  (وحرام  )  وقرأ خمف 

 .  بالرفع  (السماء  )بالتاء مضمومة وفتح الواو و  (نطوى  )  وقرأ أبو جعفر 

 (ال  (أ  )ا  (ي  )ليقطع ليقضوا أسكنوا الالم ... تى  (أ  )وبا رب ضم اىمز معا ربأت  ) 

 . (رب احكم  )  وضم أبو جعفر با 
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. بيمزة مفتوحة بعد الياء معًا أي ىنا وفصمت  (وربت  ) وقرأ 

 . واهلل أعمم  (ثم ليقضوا  ) (ثم ليقطع  )  وسكن أبو جعفر وروح الم 

 (لال  (ح  )ومعاجزين بالمد ... ولؤلؤ انصب ذي وأنث ينال فييما  ) 

. ىنا  (ولؤلؤا  )  أي نصب يعقوب 

 . (لكن ينالو  )و  (لن ينال اهلل  ) وأنث 

. حيث جاء  (معاجزين  )  وقرأ بمد 

  (ذ كال  (إ  )حل ىييات  (ي  )افتح بضم ... مى وتنبت  (ح  )ويدعون االخرى فتح سينا  ) 
 (ال بال  (ح  )ذىل و  (إ  )تنوين تترا ... فممتا اكسرن والفتح والضم تيجرون  )

.  بالغيب وىو الثاني  (إن الذين يدعون  )  أي قرأ يعقوب 

 . (سيناء  )  وفتح سين 

. بمعنى مع " بضم " والباء في قولو , بفتح التاء وضم الباء  (تنبت بالدىن  )  وقرأ روح 

لييما أشار بقولو , كالىما بكسر التاء  (ىييات  )  وقرأ أبو جعفر    " .كال " وا 

. وضم الجيم  (تيجرون  )  وفتح تا 

ليو أشار بقولو , ويعقوب لم ينون ,  (تترا  ) ونون    .أي بال تنوين " وحال بال " وا 

نيم افتح  )    (وخفف فرضنا أن معا وارفع الوال ... تى  (ف  )د وقال معا  (ف  )وا 
 (وصال  (أ  )ن ضادا وبعد الخفض في اهلل ... ال اشددىما بعد انصبا غضب افتحن  (ح  ) )

 . (أنيم ىم  )  أي وقرأ خمف بفتح 

 . (قال إن  )و  (قال كم  ) وقرأ باأللف في 

 . (وفرضناىا  ) وقرأ يعقوب بتخفيف 
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 )و (لعنت  )فييما ورفع  (أن  )بتخفيف  (أن غضب اهلل  ) (أن لعنت اهلل  ) وقرأ أيضًا في 
ليو اإلشارة بقولو ,  (غضب  و ( لعنت ) معًا  ونصب ( أن ) وشدد أبو جعفر, " وارفع الوال " وا 

وسكت الشيخ عن حركة , وفتح ضاده وخفض االسم الشريف بعدىما كأبي عمرو  (غضب  )
الضاد في حق يعقوب ألنو يفتح كأصمو وتعرض لحركة الباء وىي الضم لممخالفة فقراءة 

 .  (لعنت  )أي " بعد انصبا " والمراد بقولو ,  (غضب  )يعقوب انفرد بيا في 

  (ذ دري اضمم مثقال  (إ  )وغير انصب ... عمم وكبره ضم حط  (ا  )وال يتأل  ) 
 (ح  )ق و  (ف  )ويحسب خاطب ... د  (ا  )د توقد يذىب اضمم بكسر  (ف  )مى  (ح  ) )

 (ق ليبدال 

يتأل بتاء مفتوحة بعد الياء وىمزة مفتوحة بعدىا والم  (وال يأتل أولوا  )وقرأ أبو جعفر   
. مفتوحة مشددة 

.  بضم الكاف  (كبره منيم  ) وقرأ يعقوب 

.  كشعبة  (غير أولي  )  ونصب أبو جعفر 

. بالضم والتشديد كنافع  (دري  )  وقرأ يعقوب وخمف 

ولك أن تقول بالنسبة , إنما ىو بالنسبة إلى يعقوب ألن حمزة يضم ذلك " اضمم "   وقولو 
وقد ذكرت في سورة أم القرآن أنو إنما يفعل ذلك لقصد االختصار , إلييما ويكون زيادة بيان 

.  ونحو ذلك 

.  بوزن تقعل كما لفظ بو  (يوقد  ) وقرأ أبو جعفر 

. بضم الياء وكسر الياء  (يذىب باألبصار  ) و 

.  وعمم من لفظو  (وليبدلنيم  )  وخفف يعقوب 

 .  (ال تحسبن الذين كفروا  ) وقرأ خمف بالخطاب في 

  ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم
 (ال  (ح  )ال اشدد تشقق جمع ذرية  (أ  )... ذ وجيل بنتخذ  (إ  )ز  (ح  )ونحشر يا  )
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.  بالياء  (ويوم يحشرىم  )  قرأ يعقوب وأبو جعفر 

. بضم النون وفتح الخاء  (نتخذ من دونك  )  وقرأ أبو جعفر 

. معًا  (تشقق  )  وشدد يعقوب 

.  كنافع  (ذرياتنا  ) وجمع 

 (وصال  (أ  )ال خمق  (ح  )وأتباعك ... د يضيق وعطفو انصبن  (ف  )ويأمر خاطب  ) 

.  بالخطاب  (تأمرنا  )  قرأ خمف 

.  بنصب الفعمين  (ويضيق صدري وال ينطمق  )  وقرأ يعقوب 

سكان التاء وزيادة ألف بعد الباء ورفع العين  (واتبعك األرذلون  ) وقرأ  . بالقطع وا 

سكان الالم  (إال خمق األولين  )  وقرأ أبو جعفر  .  وعمم من لفظو , بفتح الخاء وا 

تل  (ا  )ا و أال  (ي  )فتح  (ا  )ز مكث  (ح  )... نزل شد بعد انصب ونون سبأ شياب  ) 
 (ب أال  (ط  )

.  بالتشديد كحمزة  (نزل بو الروح األمين  )  قرأ يعقوب 

ن   . (بشياب قبس  )و, معًا  (سبإ  ) ونوَّ

 . (فمكث  ) وفتح روح كاف 

.  بالتخفيف كالكسائي  (أال يسجدوا  )  وقرأ أبو جعفر ورويس 

  (ال ىاد والوال  (أ  )يذكروا أدرك ... را خطاب  (ط  )وأنا وأن افتح حال و  ) 
 (ي  )د فذانك  (ف  )ال ويصدق  (ح  )... د واضمم اكسرن  (أ  )فتى يصدر افتح ضم  )

 (عتال 

. بالفتح كعاصم  (أن الناس  )و  (أنا دمرناىم  )  قرأ يعقوب 

 . (قميال ما تذكرون  )  وخاطب رويس 
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. كأبي عمرو  (بل ادارك  )  وقرأ أبو جعفر 

إلى " والوال " وأشار بقولو . بياء كسائر القراء خالفًا لشيخو  (بيادي العمي  ) وقرأ خمف 
وىذه إشارة ال يفيميا إال من حقق الشاطبية بل لو ترك الشيخ التقيد في جميع , خفض العمى 

المنظومة وجعميا كميا إشارة لفيمناىا ىذا وقد صنف بعضيم منظومة في الثالث وأطمق 
الحرف عند قارئو ولم يتعرض لضم وال فتح وال غيب وال خطاب ونحو ذلك وأحال ذلك عمى 

وىذه القصيدة من أحسن ما قيل في . الشاطبية إذ ال يتعاطى ىذا الشيء إال حافظ القرآن 
أحسن اهلل تعالى إلى ناظميا وجزاه عن , الثالث إذ فييا االختصار والقيود ونحو ذلك 

.  المسممين خيرًا 

.  وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الدال ,  بفتح الياء وضم الدال  (يصدر  )  وقرأ أبو جعفر 

. بالجزم  (يصدقني  )  وقرأ خمف 

.  وعمم ذلك من المفظ ,  (فذانك  )  وخفف روح 

  (عتال  (ي  )افظ وانصب مودة  (ح  )... ب وسم خسف ونشأة  (ط  )ويجبى فأنث  ) 
 (نقال  (ا  )ومع ويقول النون ول كسره ... صاحة  (ف  )ونونو وانصب بينكم في  )

 . (يجبى إليو  )  قرأ رويس بتأنيث 

وقد عممت أنو إذا قال جيل أي اجعمو فعل ما , بفتح الخاء والسين  (لخسف  )  وقرأ يعقوب 
ذا قال سم أي اجعمو فعاًل مسمى لمفاعل  .  لم يسم فاعمو وا 

. حيث جاء كنافع  (النشأة  )  وقرأ يعقوب بقصر 

وليذا لم يتعرض , باإلضافة  (بينكم  )ويمزم من نصب مودة خفض  (مودة  )  ونصب روح 
. كنافع  (بينكم  )ونصب  (مودة  )ونصب خمف , - رحمو اهلل – لو الشيخ 

. بالنون  (ويقول ذوقوا  )  وقرأ أبو جعفر 

 .  (وليتمتعوا  )  وكسر الم 
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  والسجدة- عميو السالم - سورة الروم ولقمان 
نقال  (ا  )عي كسفا  (ي  )يذيقيم نون ... ز  (ح  )ب يرجعوا خاطب لتربوا وضم  (ط  )و  )

) 

 . (إليو ترجعون  ) خاطب رويس 

.  وعمم الخطاب من العطف , وضم التاء  (ليربوا  ) وخاطب يعقوب 

.  بالنون كقنبل  (ليذيقيم  )  وقرأ روح 

.  ىنا و وعمم من لفظو إذ ال يتزن البيت إال بالسكون  (كسفا  )  وسكن أبو جعفر 

 (ال  (ح  )مى نعمة  (ح  )ذ  (إ  )ر تصعر  (ح  )... وضعفا بضم رحمة نصب فز ويتخذ  ) 

. ىنا  (ضعفا )  أي قرأ خمف بضم ضاد 

 . (ورحمة لممحسنين  )  ونصب أيضًا 

.  و وعمم من العطف  (ويتخذىا  ) ونصب يعقوب 

.  بالتشديد  (تصعر  )  وقرأ أبو جعفر ويعقوب 

.  باإلفراد كحمزة  (نعمو ظاىرة  )  وقرأ يعقوب 

ب  (ط  )صل وبالكسر  (ف  )مع لما ... مى وفتحو  (ح  )إذ خمقو االسكان أخفى  (و  ) ) 
 (وال 

. باإلسكان في الالم  (خمقو  ) قرأ أبو جعفر 

 .  (أخفي ليم  )وفتح خمف , كحمزة  (ما اخفي ليم  )  وسكن يعقوب 

.  وشدده وكسره رويس وخففو  (لما صبروا  ) وكذا فتح الم 

  سورة األحزاب وسبأ وفاطر
 (ال  (ط  )ق ويساءلوا  (ف  )مع اختيو مدا ... ال والظنون قف  (ح  )معا يعمموا خاطب  )
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. معًا خالفًا ألبي عمرو  (بما تعممون  )  قرأ يعقوب بخطاب 

 . (السبيال  )و  (الرسوال  )و  (الظنونا  ) ووقف خمف بألف في 

.  بفتح السين مشددة وبعدىا ألف  (يسئمون عن  )  وقرأ رويس 

  (ال  (ح  )ما وكذا  (ط  )تى وارفع  (ف  )لم قل ... وى وعا  (ح  )وساداتنا اجمع بينات  ) 
 (وال  (ط  )تبينت الضمان والكسر ... مى اليمز فاتحا  (ح  )أليم ومنسأتو  )

 .  (سادتنا  )و  (بينت منو  )  قرأ يعقوب بجمع 

.  ورفع رويس الميم . كابي عمرو  (عالم الغيب  )  وقرأ خمف 

.  معًا برفع الميم  (من رجز اليم  ) وقرأ يعقوب 

. بيمزة مفتوحة  (منسأتو  )  وقرأ أيضًا 

. بضم التاء والباء وكسر الياء  (تبينت الجن  ) وقرأ رويس 

  (ال  (ح  )نجازي اكسرن بالنون بعد انصبا ... ق مسكن اكسرن  (ف  )كذا إن توليتم و  ) 
 (مى كال  (ح  )ارفع أذن فزع يسمي ... كذلك نجزي كل باعد ربنا افتح  )

بضم التاء والواو  (إن توليتم  )– صمى اهلل عميو وسمم –   وكذلك قرأ رويس في سورة محمد 
. وكسر الالم 

.  بكسر الكاف كالكسائي  (في مسكنيم  )  وقرأ خمف 

نجازي كل  )وكذا قرأ في  (الكفور  )بالنون وكسر الزاي ونصب  (وىل نجازي  ) وقرأ يعقوب 
( .  كل ) بالنون مفتوحة وكسر الزاي ونصب  (كفور 

.  وأثبت ألفًا بعد الباء وفتح العين والدال  (ربنا  )برفع  (ربنا باعد  )  وقرأ يعقوب أيضًا 

. بفتح الفاء والزاي  (فزع  )  وقرأ 

 .  (أذن لو  )  وفتح ىمزة 
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 (أ  )وغير اخفضن تذىب فضم اكسرن ... م  (ح  )ه غرفات اجمع تناوش واو  (ف  )و  ) 
  (ال 

 (تبجال  (ف  )وفي السيء اكسر ىمزه ... ز  (ح  )لو نفسك انصب ينقص افتح وضم  )

 . (الغرفات ءامنون  )  أي جمع خمف 

. بالواو  (التناوش  )  وقرأ يعقوب 

.  كحمزة  (غير اهلل  ) وخفض أبو جعفر 

 .  (نفسك  )ونصب , بضم التاء وكسر الياء  (فال تذىب نفسك  )  وقرأ 

.  بفتح الياء وضم القاف  (ينقص من عمره  ) وقرأ يعقوب 

.  بيمزة مكسورة  (ومكر السيء  )  وقرأ خمف 

  سورة يس والصافات
 (لعال  (ا  )وواحدة كانت معا فارفع ... أئن فافتحن خفف ذكرتم وصيحة  )

. بفتح اليمزة الثانية وتسييميا ويدخل قبميا ألفًا عمى قاعدتو  (أئن ذكرتم  )  قرأ أبو جعفر 
 .  (ذكرتم  )وخفف كاف 

.  برفعيما في الموضعين  (إن كانت إال صيحة واحدة  )  وقرأ 

فال خالف في  (ما ينظرون إال صيحة واحدة  )أي المقيدة بكانت احترز من " كانت "   وقولو 
.  نصبو 

ال اكسر  (أ  )مى يخصمون اسكن  (ح  )... اب ذرية اجمعا  (ط  )ذ  (إ  )ونصب القمر  ) 
  (ال  (ح  )فتى 

 (ال الالم ثقال  (ح  )كيو ضم باجبال ... با فاكيين فا  (أ  )شا واقصر  (ف  )وشدد  )

.  أبو جعفر ورويس  (والقمر قدرناه منازل  )  أي نصب 

.  كنافع  (ذريتيم  )  وجمع يعقوب 
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وكسر الخاء خمف ويعقوب وشدد , مع تشديد الصاد  (يخصمون  )  وسكن أبو جعفر خاء 
.  ويعقوب في تشديد الصاد عمى أصمو , الصاد خمف 

. بالدخان والطور والتطفيف  (فاكيين  )ىنا و  (فاكيون  )  وقصر أبو جعفر 

:  وسيأتي رمزه في قولو , وثقل الالم روح  (جبال  )  وضم يعقوب باء 

ح  )لينذر خاطب يقدر الحقف ... ط  (ح  )دا و  (ف  )ىن ننكس افتح ضم خفف  (ي  ) ) 
(  وال  (

 ( وصال (أ  )د وكالبز  (أ  )تى واسكنن أو  (ف  )... اب ىنا واحذف لتنوين زينة  (ط  )و  )

. من تتمة البيت الماضي " يين "   قولو 

سكان ثانية وضم الكاف مخففًا  (ننكسو  )  وقرأ خمف  .  بفتح أولو وا 

.  ىنا واألحقاف  (لينذر  )  وخاطب يعقوب 

سكان القاف وحذف األلف  (بقادر عمى  )  وقرأ أيضًا يعقوب في األحقاف في  بياء مفتوحة وا 
.  وضم الراء و وقرأه رويس ىنا كذلك 

 . (بزينة الكواكب  )  وحذف خمف تنوين 

.  ىنا وفي الواقعة  (أو ءاباؤنا  )  واسكن أبو جعفر 

.  وقد بينت ذلك في مواضع ,   وذكر أبو جعفر ال اختالف قالون وورش 

:  أي في قولو " كالبز أو صال "  وقولو 

  (ال  (ح  )تى واهلل رب انصبا  (ف  )فافتح ... وى يزف  (ط  )تناصروا اشدد تا تمظى  ) 
ل ياسين كالبصر  )  (صمو اعتال  (أ  )ال وصل اصطفى  (ح  )... د وكالمديني  (أ  )ورب وا 

 (نارا تمظى  )ووافقو رويس في , فشدد التاء  (ال تناصرون  )  أي وافق أبو جعفر البزي في 
 .

.  ليتزن البيت  (تناصرون  )  وحذف الواو والنون من 
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 . (يزفون  )  وفتح خمف ياء 

 . (اهلل ربكم ورب  )  ونصب يعقوب 

.  بالقصر كأبي عمرو  (إل ياسين  )وقرأ أبو جعفر , بالمد كنافع  (آل ياسين  )  وقرأ يعقوب 

ذا ابتدأ كسرىا  (أصطفى  )  ووصل أبو جعفر ىمزة  .  وا 

  ومن سورة ص إلى سورة األحقاف
 (مال  (ح  )ال وافتحو والنون  (أ  )اضمم ... ليدبروا خاطب وفا خف نصب صاده  )

.  وخفف فاء الكممة وىي الدال , بالخطاب  (ليدبروا ءاياتو  )  أي قرأ أبو جعفر 

.  وفتح يعقوب النون والصاد ,  (بنصب وعذاب  )  وضم صاد 

أ  )د عباده  (ف  )عمم  (ا  )أمن شدد ... د كسر أنما  (أ  )ز يوعدوا خاطب و  (ح  )و  ) 
 (وصال  (

 .  (ىذا ما يوعدون  )  أي خاطب يعقوب 

.  أعني ىمزة إنما أنا  (أنما أنا نذير  ) وكسر أبو جعفر 

 .  (أمن ىو  )  وشدد أبو جعفر وخمف 

.  بالجمع  (بكاف عبده  )  وقرأ أبو جعفر 

تل أو أن  (ا  )ن يدعوا  (ب  )الخمف ... نا وسكن  (ج  )عمم وفتح  (ا  )وقل حسرتاي  ) 
  (وقمب ال 

 (لعال  (ا  )ب أنثن ينفع  (ط  )ال  (أ  )جيل ... م سيدخمون  (ح  )تنونو واقطع أدخموا  )

واختمف عن ابن وردان , بياء مفتوحة من رواية ابن جماز  (يا حسرتى  )  أي قرأ أبو جعفر 
ذا أسكنيا اشبع المد  . في سكونيا وفتحيا وا 

.  بالغيب  (والذين يدعون  )  وقرأ أبو جعفر 
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.  بزيادة اليمزة قبل الواو وسكونيا  (أو أن يظير  )  وقرأ يعقوب 

 . (كل قمب  )  ولم ينون 

.  بالقطع وكسر الخاء كنافع  (الساعة ادخموا  )  وقرأ 

. بضم الياء وفتح الخاء  (سيدخمون جينم  )  وقرأ أبو جعفر ورويس 

 .  (يوم ال ينفع  ) وأنث أبو جعفر 

تل وارفع  (أ  )ونحشر أعدا اليا ... ز ونحسات كسر حا  (ح  )تى اخفض  (أ  )سواء  ) 
  (مجيال 

ح  )ال عند  (أ  )ويرسل يوحي انصب ... ما  (ح  )ي  (ف  )م يبشر  (ح  )وبالنون سمي  )
 (وال  (

.  وخفضو يعقوب  (سواء لمسائمين  ) أي رفع أبو جعفر ىمزة 

 . (نحسات  )  وكسر أبو جعفر حاء 

 .  (أعداء  )ورفع , بالياء مضمومة وفتح الشين  (يحشر  )  وقرأ أيضًا 

.  كنافع  (أعداء  ) وقرأ يعقوب بالنون المفتوحة وضم الشين ونصب 

 . (الذي يبشر  ) وشدد خمف ويعقوب 

 . ( فيوحي 00أو يرسل  )  ونصب أبو جعفر 

 .  (عباد  )بدل  (عند الرحمن  )  وقرأ يعقوب 

 (ال  (ح  )كحفص نقيض يا وأسورة ... ز  (ح  )ذا و  (إ  )وجئناكم سقفا كبصر  ) 

. بالجمع  (أولو جئتكم  )  قرا أبو جعفر 

.  وقرا يعقوب بضمتين كحفص , كأبي عمرو  (سقفا  )  وفتح 

.  بالياء  (نقيض لو  ) وقرأ يعقوب 
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.  بالقصر والسكون كحفص  (أسورة  ) وقرأ 

 (صال  (أ  )ويمقوا كسال الطور بالفتح ... ق  (ف  )وفي سمفا فتحان ضم يصد  ) 

 . (سمفا ومثال  )  أي وفتح خمف السين والالم من 

 . (يصدون  )  وضم صاد 

سكان الالم وحذف األلف وفتح  (حتى يالقوا  )  وقرأ أبو جعفر  ىنا والطور وسأل بفتح الياء وا 
.  القاف 

  (ال  (ح  )ل وضم اعتموا  (ط  )وتغمي فذكر ... وطب يرجعون النصب في قيمو فشا  ) 
 (ال  (ط  )وز خاطبا يؤمنوا  (ف  )وبالرفع ... مى  (ح  )ذ آيات اكسر معا  (إ  )وبالكسر  )

ليو ترجعون  )  وقرأ رويس بالغيب في   .  (وا 

 . بالنصب كنافع  (وقيمو  )  وقرأ خمف 

 . (يغمي في البطون  ) وذكر رويس  

.  وكسره أبو جعفر  (فاعتموه  )  وضم يعقوب 

.  معًا كحمزة ورفعيما خمف  (ءايات لقوم  )  وكسر يعقوب 

 . (وءاياتو يؤمنون  )  وخاطب رويس 

 (صال  (ف  )وى والساعة الرفع  (ح  )بنصب ... ال كل ثانيا  (أ  )لنجزي بيا جيل  ) 

 . (قوما  )وال خالف في نصب , بضم الياء وفتح الزاي  (ليجزي قوما  ) أي وقرأ أبو جعفر  

. وىو الثاني  (كل أمة تدعى إلى كتابيا  )  ونصب يعقوب 

 .  (والساعة ال ريب  )  ورفع خمف 
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  ومن سورة األحقاف إلى سورة الرحمن عز و جل
  (لال  (ح  )تقطعوا أممي اسكن الياء ... ز فصمو كرىا يرى والوال كعاصم  (ح  )و  )
 (لي وال  (ي  )ز سنؤتيو بنون  (ح  )... ب يؤمنوا والثالث خاطبا  (ط  )ونبموا كذا  )

سكان الصاد والقصر  (وفصالو ثالثون  )  أي وقرأ يعقوب  . بفتح الفاء وا 

 . (كرىا  )  وضم 

. بالغيب والضم ورفع مساكنيم كقراءة عاصم  (ال يرى إال مساكنيم  ) وعنو 

سكان القاف وفتح الطاء مخففة  (وتقطعوا أرحامكم  )  وقرأ  . بفتح التاء وا 

 .  (وأممي ليم  )  وسكن الياء في 

 . (ونبموا أخباركم  )  وسكن رويس واو 

 .  (لتؤمنوا باهلل ورسولو وتعزروه وتوقروه وتسبحوه  ) وخاطب يعقوب 

.  بالنون  (فسيؤتيو  )  وقرأ روح 

 (عمال  (أ  )وى حجرات الفتح في الجيم  (ح  )... ط يعمموا خاطب وفتحا تقدموا  (ح  )و  ) 

 . (بما تعممون بصيرا  )  وخاطب يعقوب 

 .  (ال تقدموا  ) وفتح الدال والتاء في 

.  تخفيفًا كما ىو في نظائره  (الحجرات  ) وفتح أبو جعفر جيم 

خوتكم  )   (ال  (ح  )فظا وواتبعت  (ح  )وقوم انصبا ... د  (أ  )رز ونون يقول  (ح  )وا 

سكان الخاء وبتاء مكسورة موضع الياء  (بين أخويكم  )قرأ يعقوب  .  بكسر اليمزة وا 

. بالنون  (يوم نقول  )وقرأ أبو جعفر 

 . (وقوم نوح  ) ونصب يعقوب 
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.  كابن عامر  (واتبعتيم ذريتيم  ) وقرأ 

  (لحبر كذب ثقال  (ا  )د و  (ف  )مع الجمع ... وبعد ارفعا والصاد في بمصيطر  ) 
 (ف  )ذا ستعمموا الغيب  (إ  )اخفض ... م ومستقرر  (ح  )ل تمرونو  (ط  )كتا الالت  )

 (صال 

 . (ذريتيم  )أي ضم يعقوب , من تتمة البيت السابق " وبعد ارفعن "   قولو 

.  بالصاد  (بمصيطر  )و  (المصيطرون  )  وقرأ خمف 

. كيشام  (ما كذب الفؤاد  )  وثقل أبو جعفر 

.  ويشبع المد  (الالت والعزى  )  وشدد أيضًا رويس تاء 

سكان الميم  (أفتمارونو  )  وقرأ يعقوب  .  بالفتح والقصر وا 

.  بخفض مستقر  (وكل أمر مستقر  )  وقرأ أبو جعفر 

 .  (سيعممون غدا  ) وقرأ خمف بغيب 

  إلى سورة االمتحان- عز و جل - ومن سورة الرحمن 
ال  (أ  )شا واخفض  (ف  )عين ... وى وحور  (ط  )شا المتشآت افتح نحاس  (ف  ) )

  (صال  (ف  )شرب 
 (ف  )وبعد كحفص أنظروا واضمم وصل ... مى أخذ  (ح  )وى و  (ط  )بفتح فروح اضمم  )

 (ال 

 .  (والمنشئات  )  أي فتح خمف شين 

 . (ونحاس  )  ورفع رويس 

 .  (وحور عين  )وخفض أبو جعفر ,  (وحور عين  )  ورفع خمف 

 .  (شرب الييم  )  وفتح خمف شين 

 .  (فروح  )  وضم رويس راء 
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.  بفتح أخذ ونصب ميثاقكم  (وقد أخذ ميثاقكم  ) وقرأ يعقوب 

.  بوصل اليمزة وضم الظاء  (انظرونا نقتبس  )  وقرأ خمف 

ال  (ح  )ب وآتاكم  (ط  )وخاطب يكون ... ذ  (ا  )ما نزل اشدد  (ح  )ذ  (إ  )ويؤخذ أنث  ) 
) 

  .(ال يؤخذ  )وأنث أبو جعفر ويعقوب   

 . (ما نزل  )  وشدد أبو جعفر 

 . (وال يكونوا كالذين  )  وخاطب رويس 

  .كنافع خالفًا ألبي عمرو  (بما ءاتاكم  )  ومد يعقوب 

  (صال  (ح  )ذ رفع وأكثر  (إ  )دولة ... ويظاىروا كالشام أنث معا يكون  ) 
 (ال  (ح  )وى يخربوا خففو مع جدر  (ط  )... ز يتناجوا ينتجوا مع تنتجوا  (ف  )و  )

. بالمد وتخفيف الياء معًا كابن عامر  (يظاىرون منكم  )  قرأ أبو جعفر 

.  ورفع دولة  (يكون دولة  ),  (ما يكون من نجوى  )  وأنث 

 . (وال أكثر إال  )  ورفع يعقوب 

.  خالفًا لشيخو  (يتناجون  )  وقرأ خمف 

قرأه كاألول  (فال تتناجوا  )وكذا في قولو ,  (وال يتناجون باإلثم  )  وقرأ رويس كحمزة في 
سكان النون مقدمة وضم الجيم  .  بالقصر وا 

 . (يخربون بيوتيم  )  وخفف يعقوب 

.  بالضم والقصر كنافع  (جدر  )  وقرأ 
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  ومن سورة االمتحان إلى سورة الجن
 (ح  )سري أكن  (ي  )د والخف  (أ  )لووا ثقل ... او كحفصيم  (ح  )ويفصل مع أنصار  )

 (ال 

سكان الفاء وكسر الصاد كحفص  (يفصل بينكم  )   أي قرأ يعقوب  . بفتح الياء وا 

. بغير تنوين وحذف الالم كابن عامر  (أنصار اهلل  )  وقرأ أيضًا 

.  وخففو روح , مثقاًل  (لووا  )  وقرأ أبو جعفر 

.  بحذف الواو والجزم  (وأكن من الصالحين  )  وقرأ يعقوب 

 (ح  )د تدعون في تدعوا  (ف  )تفاوت ... ا  (ي  )مى وجد كسر  (ح  )ويجمعكم نون  ) 
 (ال 

.  بالنون  (يوم يجمعكم  )  وقرأ يعقوب 

 . (وجدكم  )   وكسر روح واو 

. وخففو  (تفاوت  )  ومدَّ خمف 

 . بتخفيف الدال ساكنة  (كنتم بو تدعون  )  وقرأ يعقوب 

 (مال  (ح  )ال وشيادات خطيئات  (أ  )... ط يؤمنوا يذكروا يسأل اضمما  (ح  )و  ) 

 . (قميال ما تذكرون  )و  (قميال ما تؤمنون  )  أي قرأ يعقوب بالغيب في 

 . (يسئل حميم  )  وضم أبو جعفر ياء 

 . (بشياداتيم  )  وجمع يعقوب 

.  بالجمع كنافع  (مما خطيئاتيم  )  وقرأ أيضًا 

  ومن سورة الجن إلى سورة المرسالت
  (ال  (أ  )ز وقل إنما  (ح  )تقول تقول ... ب  (أ  )وأنو تعالى كان لما افتحا  )
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إ  )وى الرجز  (ح  )وطأ ورب اخفض ... ام  (ح  )وى و  (ط  )تى يعمم فضم  (ف  )وقال  )
 (ال ( ح ) ذ  (

وأنو لما قام  ) (وأنو كان رجال  ) (وأنو كان يقول  ) (وأنو تعالى جد  )  أي فتح أبو جعفر 
ن كانت عبارة الناظم ( وأنا لما سمعنا اليدى : ) وأما قولو تعالى ,  (عبد اهلل  فميس بمراد وا 

" . فالشيرة اعتمد " تشممو ألنو لفظ ثان مجرد وقد اعتذر عن ذلك وما شابيو بقولو 

.  بفتح التاء والقاف والواو مشددة  (تقول اإلنس والجن  )  وقرا يعقوب 

. وقرأ خمف قال بالمد , بقصر قال  (قل إنما  )  وقرأ أبو جعفر 

 . (ليعمم أن  ) وضم رويس ياء 

. بفتح الواو وسكون الطاء  (وطئا  ) وقرأ يعقوب 

. كحمزة  (رب المشرق  ) وخفض يعقوب 

. كحفص  (والرجز  )  وضم أبو جعفر ويعقوب راء 

ذ أدبر  )    (ال وسالسال  (ح  )د يمنى  (أ  )ويذكر ... ذا دبر  (إ  )كى و  (ح  )فضم وا 
ب وال  (ط  )تى والقصر في الوقف  (ف  )فنون ... ل قوارير أوال  (ط  )لدى الوقف فاقصر  )

 )

. من تتمة البيت السابق وقد مضى شرحو " فضم "   قولو 

وأبو جعفر بفتح , بسكون الذال وأدبر بيمزة وسكون الدال  (والميل إذ أدبر  ) وقرأ يعقوب 
.  والبيت ال يتزن إال بذلك , الذال وبعدىا ألف وفتح دال دبر عمم ذلك من لفظو 

 . (وما يذكرون  )  وقرأ أبو جعفر بالغيب في 

 . (مني يمنى  ) وقرأ أيضًا يعقوب بالغيب في 

.  في الوقف  (سالسال  )  وقصر رويس 
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األول  (قواريرا  )ووقف رويس في , األول بالتنوين ووقف باأللف  (قواريرا  )  وقرأ خمف 
  .بالقصر 

ستبرق اخفضا  (ف  (وعالييم انصب  )  ( مى وال ( ح ) ال ويشاؤن الخطاب ( أ ... ) ز وا 

. بنصب الياء وضم الياء  (عالييم ثياب  )وقرأ خمف   

ستبرق  )   وخفض أبو جعفر   . (وا 

.  بالخطاب  (وما تشاءون  )  وقرأ يعقوب 

  ومن سورة المرسالت إلى سورة الغاشية
  (ال  (ط  )وضم جماالت افتح انطمقوا ... د  (أ  )ز أقتت ىمزا وبالواو خف  (ح  )و  )
 (مال  (ح  )ق رب والرحمن بالخفض  (ف  )... د ومدد  (ي  )بثان وقصر البثين  )

. وقرأ أبو جعفر بالواو وخفف القاف , باليمز  (أقتت  )   أي وقرأ يعقوب 

.  بضم الجيم  (جماالت  )  وقرأ رويس 

. وىو الثاني كما قيده بو في البيت اآلتي بعده  (انطمقوا إلى ظل  )   وفتح الم 

. كحمزة ومده خمف  (البثين  )  وقصر روح 

  .كعاصم  (رب السموات واألرض وما بينيما الرحمن ال يممكون  )   وخفض يعقوب 

  (ال  (ط  )ال سعرت  (أ  )قتمت شدد ... ب ونون منذر  (ط  )ال اشدد ناخره  (ح  )تزكى  ) 
  (د وتعرف جيال  (أ  )تكذب غيبا ... ا  (ي  )ز نشرت خفف وضاد ظنين  (ح  )و  )

 (ال  (ح  )البروج كحفص يؤثروا خاطبا ... تل يصمى وآخر  (ا  )د و  (أ  )ز  (ح  )ونضرة  )

 . (أن تزكى  )   قرأ يعقوب بتشديد 

 .   (نخرة  )   ومد رويس 

 . (منذر من  )  ونون أبو جعفر 
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 .  (بأي ذنب قتمت  ): من قولو تعالى  (قتمت  )  وشدد 

 . (سعرت  )  وشدد رويس 

 . (نشرت  )  وخفف يعقوب 

.  بالضاد  (بضنين  ) وقرأ روح 

 . (بل تكذبون  ) وقرأ أبو جعفر بغيب 

بالرفع  (نضرة  )بضم التاء وفتح الراء و  (تعرف في وجوىيم  )  وقرأ أبو جعفر ويعقوب 
. عنيما 

. بفتح الياء وسكون الصاد  (ويصمى سعيرا  )  وقرأ أبو جعفر 

. بالخفض كحفص  (في لوح محفوظ  )  وقرأ أبو جعفر 

 .  (بل تؤثرون الحياة  )   وخاطب يعقوب 

  ومن سورة الغاشية إلى آخر القرآن
يابيم شدد فقدر ... خي  (أ  )ا  (ي  )ويسمع مع ما بعد كالكوف  )  (عمال  (أ  )وا 

.  بالنصب  (الغية  )بالتاء مفتوحة  (ال تسمع فييا الغية  )  قرأ روح وأبو جعفر 

  .(فقدر عميو  )ودال  (إيابيم  )   وشدد أبو جعفر ياء 

 (ال حال  (ح  )فك إطعام كحفص ... ذ يعذب يوثق افتحا  (إ  )تحضون فامدد  ) 

. بفتح الحاء والمد كحفص  (تحاضون  )   قرأ أبو جعفر 

. كالكسائي  (ال يوثق  ) (ال يعذب  )  وفتح يعقوب 

 . كحفص خالفًا ألصمو  (إطعام  )ومد  (رقبة  )وجر  (فك  )  وقرأ أيضًا برفع 

  (ز وجمع ثقال  (ف  )ومطمع فاكسر ... د  (أ  )وقل لبدا معو البرية شد  ) 
 (صن تكمال  (ح  )وكفؤا سكون الفاء ... تل معو إال فيم  (ا  )عل ليالف  (ي  )ال  (أ  ) )
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.  معًا  (البرية  )وشدد  (لبدا  )   قرأ أبو جعفر بتشديد باء 

. خمف  (مطمع  )   وكسر الم 

. أبو جعفر وروح  (جمع ماال  ) وثقل 

بحذف الياء  (إيالفيم  )وقرأ أيضًا , بياء بعد الالم من غير ىمز  (إليالف  )  وقرأ أبو جعفر 
 .

 (ىزوا  )وقرأ خمف فيو وفي , بسكون الفاء وييمز عمى أصمو  (كفوا  )   وقرأ يعقوب 
 . بالسكون كأصمو لكنو ييمز وصاًل ووقفًا وقد تقرر أنو يخالفو في باب الوقف عمى اليمز 

 823وعام أضاحجي فأحسن تقوال ...  عدد أبياتيا 240وتم نظام الدرة احسب بعدىا  ) 
 (تاريخ تأليفيا 

أي احسب حروف الدرة بالجمل تجد عددىا مائتين وأربعين " احسب بعّدىا "   معنى قولو 
. وذلك أن الراء بمائتين والالم ثالثون والياء خمسة والدال أربعة واأللف واحد 

احسب أضاحجي بالجمل إن أردت أن تعرف العام الذي نظمت " وعام اضاحجي "  ومعنى قولو 
وذلك أن الضاد عددىا ثمانمائة والياء عشر والحاء ثمانية والجيم ثالثة , فيو ىذه القصيدة 

لى , واأللفين عن اثنين وذلك عام ثالث وعشرين وثمانمائة  وفيو حج ناظميا عفى اهلل عنو وا 
. فممو دره ما أدق ما استخرج وأحسن ما استنبط " أضاحجي " حجتو أشار بظاىر قولو 

  (وعظم اشتغال البال واف وكيف ال ... غريبة أوطان بنجد نظمتيا  ) 
  (المقام الشريف المصطفى أشرف العال ... صددت عن البيت الحرام وزوري  )

  (فما تركوا شيئا وكدت ألقتال ... وطوقني األعراب بالميل غفمة  )
  (عنيزة حتى جاءني من تكفال ... فأدركني المطف الخفي وردني  )
يصالي لطيبة آمنا  )   (فيا رب بمغني مرادي وسيال ... بحممي وا 

 (وصل عمى خير األنام ومن تال ... ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا  )

وذلك حال , أشار الشيخ بيذه األبيات إلى واقعة جرت لو مع العرب وىو قاصد لمحجاز      
وذلك أن العرب , نظمو ليذه القصيدة والشيخ كان في غاية ما يكون من انشغال الخاطر 

خرجوا عمى الركب الذي كان فييا الشيخ معيم وأخذوا جميع ما معيم وكان وقت خروجيم في 
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الميل غفمة حتى قال الشيخ كدت أقتل وصدوىم عن البيت الحرام وزيارة النبي صمى اهلل عميو 
يصالو إلى , وسمم  ثم إن اهلل تبارك وتعالى تداركو برحمة منو ولطف ووجد من تكفل بحممو وا 

حرم النبي صمى اهلل عميو وسمم وبمغو اهلل مراده من جمع شممو بأوالده وهلل الحمد والمنة 
وصمى اهلل عمى سيدنا محمد النبي األمي الطاىر الزكي بدر التمام ومصباح الظالم وسمم 

تسميمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو ورضي اهلل عن أصحابو وآلو وذريتو وأزواجو الطاىرين والتابعين 
.  ليم بإحسان إلى يوم الدين 

  وىذا آخر ما وجدناه بأصمو المنقول منو والحمد هلل رب العالمين وحسبنا اهلل ونعم الوكيل وال 
الميم اغفر لكاتبيا ومؤلفيا ولمن يقرأ فييا ولمن نظر , حول وال قوة إال باهلل العمي العظيم 

. فييا عيبًا وستره والحمد هلل رب العالمين 

   وكان الفراغ من كتابة ىذه النسخة في يوم الثالثاء المبارك رابع عشر صفر من شيور 
.  سنة خمسة وتسعين وألف بعد اليجرة عمى صاحبيا أفضل الصالة والسالم 

   أودع كاتب ىذا الكتاب فيو شيادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم تسميمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين ورضي اهلل عن الصحابة أجمعين وعن التابعين إلى 

.  يوم الدين آمين آمين 

  وكان الفراغ من نقل ىذا الكتاب الشريف يوم الثالثاء المبارك عشرين صفر سنة ألف ومائة 
, وتسعة وعشرين من اليجرة النبوية عمى كاتبيا أفقر العباد وأحوجيم إلى اهلل احمد شمبي 

. غفر اهلل لو ولوالديو ولمن دعا لو بالمغفرة آمين آمين 

                                          تم  

 
 


